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I N H O U D . 

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

sekretaris onderteekend zijn. 

) 

GEDRUKT BIJ METZLEB i HASTING. 

Bedijking cn droogmaking van het Monnipk-meer. Medegedeeld door den heer J. VAN LEEUWEN AZ., 
gezworen landmeter, opzigter van Waterland en stads-architekt te Monnickendam. (Met twee platen. 
PI. I en II) bladz 

Museum van oudheden te Athene „ 
Over fresco-schilderwerken, cn voornamelijk over die van den heer VICTOK MOTTEZ, in dc kerk Saiut-

Sulpice te Parijs, naar aanleiding eener mededeeling in een fransch dagblad, vrij bewerkt en uitge
breid door J. H. LELIMAN 

Dc zeven wonderen der wereld. Voordragt, gehouden door den heer w. c. VAN GOOB, in de Afdeeling 
Rotterdam van de Maatschappij Tot bevordering der Bouwkunst. II. De kolossus van Khodus 

Het nieuwe bibliotheekgebouw te Groningen. Medegedeeld door den heer J. w. SCHAAF, gemeente-architekt 
te Leiden. (Met drie platen. PI. I l l , IV cn V.) 

Nieuwe wijze van tooneelverlichting. Medegedeeld door den heer J. J. KOCK, direkteur der gasfabriek 
te Goriiichem , 

Bouw-voorwcrpen van Portland-cement , 
Motifs historiques d'architecture et de sculpture d'orncment, pour la composition et la decoration exté

rieure des edifices publics et privés. Choix dc fragments, empruntés ü des monuments francais, du com
mencement de la Renaissance jusqu'a la fin de LOVIS X V I , par si. CÉSAB DALY. — Paris, A. MOBEL & Co., 
1805. — Verzameling van uitgezochte fragmenten van bouw- en beeldhouwkunst, als middelen tot 
zamenstelling cn versiering van het uitwendige van openbare en bijzondere gebouwen, ontleend aan 
fransche bouwwerken van 1500—1800. — Prospectus. Vertaald en medegedeeld door A. N. OODEFBOY. ,. 

Prijsvragen, uitgeschreven door de Maatschappij Tot beoordering der houwkunst 
De kunst der middeneeuwen en de oorzaken van haar verval, door KUN EST BENAN. — Voorkomende in 

de Revue des Deux-Mondes van 1862. Vertaald en medegedeeld door J. n. LELIMAN. — Album van 
VILLABD DE HONNKCOUBT, bouwmeester in de 13» eeuw; manuscript, door J. B. A. LASSUS; na zijnen 
dood verschenen en overeenkomstig zijne handschriften uitgegeven door ALFBED DABCEL. Parijs 1858. „ 

Oost-Indische huizenbouw. Uitnoodiging aan de leden der Maatschappij Tot bevordering der bouwkunst „ 
De zeven wonderen der wereld. Voordragt, gehouden door den heer w. c. VAN GOOB, in dc Afdeeling 

Rotterdam van de Maatschappij Tot bevordering der houwkunst. — 111. Het standbeeld van den 
olympischen JUFITEB van PHLDIAS 

Winkelhuis te Rotterdam. Medegedeeld door den heer J. F. METZKLAAB, architekt te Rotterdam. (Met eene 
plaat. PI. VI.) 

PBIEDBICK AUGUST STÜLEB. Geboren 28 Januarij 1800, overleden 18 Maart 18ü5. Door B. LUCAE, (Xeit-
schrift fiir Raiiwesen von EBBKAM, jaargang XV.) A'crtaald door N. s. CALISCU 

Winkelpui voor het huis op den iSieuwendijk, fl 193, tc Amsterdam, in eigendom toebehoorende aan den 
heer H. TADDKL WESSEL». (Met eene plaat. PI . VII). Medegedeeld door den heer JACOB OLIE JZ , 

Hollandsche maatschappij tan landbouw. Bekroonde ontwerpen. (Met twee platen. PI. VIII en IX.) ,. 
Iets over het uitschrijven van prijsvragen door de Maatschappij Tot bevordering der bouwkunst. Brief aan 

de Redaktie van de Gids door A. N. GODKFBOY „ 
Algemeene tentoonstelling van nederlandsche nijverheid en kunst „ 
Een woord over de teeken-methode van mevrouw CAVK. Medegedeeld door den heer J. n. LELIMAN, archi

tekt te Amsterdam. Naar aanleiding van een rapport, over die leerwijze uitgebragt. (Zie het verslag 
der algemeene vergadering van de Maatschappij Tot bevordering der bouwkunst, 1863, blz. 58—62.) 

Dc grieksche orden beschouwd als de idealen van het schoon. Door den hertog DE VALMY. Naar aan
leiding van: Le passé et l'avenir de V architecture. Deiixicme parlie. Les Types du Beau. Vertaald cn in 
de Verceniging Arehitee/ura et Amieitia te Amsterdam voorgedragen door den heer n. o. GALLAY „ 

Dc stad Rome. Uit de „Schets der zedengeschiedenis van Rome, in den tijd van AUGUSTUS tot het einde 
der ANTONYNBN, door LCDWIG FRIEDI.UNDEB, professor te Koningsbergen." Medegedeeld door den heer 
I. GOSSCHALK, ingenieur-architekt te Amsterdam 

De zeven wonderen der wereld. Voordragt, gehouden door den heer w. c. VAN GOOB, in de Afdeeling 
Rotterdam van de Maatschappij Tot bevordering der bouwkunst. — IV. Het mausoleum te [falikarnassus. 
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IV 

Arbeiderswoningen te Amsterdam. Medegedeeld door den heer P. J. HAMEE, architekt tc Amsterdam. (Met 
twee platen. PI. X en XI.) b l a d z -

Brug over de Oudeudijksche Wetering te Kralingen. Ontworpen en gebouwd door den heer J. F. METZELAAB, 
architekt te Rotterdam. (Met eene plaat. PI. XII.) » 

Internationaal archeologisch kongres te Antwerpen. Te houden 12—21 Augustus I860 
De zeven wonderen der wereld. Voordragt, gehouden door den heer w. c. VAN GOOE, in de Afdeeling 

Botterdam van de Maatschappij Tol bevordering der bouwkunst. — IV. Het mausoleum te Halikar-
uassus. (Vervolg.) " 

Mededeeling over mortel en beton. Ingezonden door den heer J. STBOOTMAN, te Nieuivediep „ 
De arbeiderswoning. Ontwerp van 48 zoodanige woningen, toebehoorende aan de Vereeniging Salerno 

tc Amsterdam. Medegedeeld door den heer 1. H. LELIMAN. (Met cene plaat. PI. XIII.) 
Beschrijving van verbrijzelmaehines. Vertaald uit het Zeitschrift des Architecten- und Ingenieurs-Vereins fiir 

das Königreich Hannover, Band X I , Heft 4, Jukrgang 1865, door den beer w. KOK, te Nieuwediep. 
(Met eene plaat. PI. XIV.) 

Bij het gebouw voor kantoren, Singel, X 18, te Amsterdam. Medegedeeld door den heer i. GOSSCHALK, 
ingenieur-architekt te Amsterdam. (Met twee platen. PI. X V en XVI.) » 

Mededeelingen over de nieuwste toepassingen van het zink voor dakbedekkingen. Medegedeeld door 
den heer w. c. VAN GOOB, architekt te Botterdam. (Met eene plaat. PI. XVII) 

Iets betreffende de openbare mededinging voor het uitvoeren van bouwwerken. (Uit BOMBEBG'S Zeitschrift 
für praktische Baukunst.) 

Vloerverbinding op de liggers. Beschrijving van de wijze, waarop een onlangs uitgebroken houten vloer, 
in een huis in de Pastoorstraat te Arnhem, op de liggers was verbonden, zonder dat eenige spijker, 
schroef, nagel of eenig ander middel van bevestiging aan de oppervlakte zigtbaar was. Medege
deeld door Jhr. J. OBTT VAN SCHONAUWEN, hoofd-ingenieur der 2' klasse van den waterstaat 
te Arnhem • 

Gasverlichting van spoorweg-waggons en woonhuizen. Medegedeeld door den heer J. J. KOCK, direkteur 
der Gorinchemsche gasfabriek " 

Boerderij, toebehoorende aan den heer J. VAN HOBOKEN VAN COBTQENE. Ontworpen, uitgevoerd en be
schreven door den heer J. F. METZELAAB, architekt te Botterdam. (Met drie platen. PI. XVIII , 
X I X en X X ) 

De stad Hannover en hare architektuur, vergeleken met die van Nederland. Medegedeeld door den heer 
c. MCYSKBN, te Haarlem " 

Arbeiderswoningen. Door FÉLIX NABJOÜX, architekt. Werkplaatsen te La Chaussade. (Nièvre.) Vertaald 
door den heer J. DE HAAN, te Amsterdam > 

Proeven met BANSOME'S kunstzandsteen. Medegedeeld door den heer 3. E. B. L. MABITZ VAN CBAUESTEYN, 
te Dordrecht, lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 

Binnenbetimmering van den boekwinkel der Heeren DE EBVEN LOOSJES te Haarlem. Medegedeeld door 
den heer P. KLEIWEG DYSEBINCK. (Met twee platen. PI. X X I cn XXII.) ,, 

De wereldtentoonstelling te Parijs in 1867. Naar aanleiding van „ Causeries scientifques par H. DE PAB-
VILLE." Vertaald door A. N. GODBFBOY, architekt te Amsterdam „ 

Boekaankondiging. Handleiding tot onderwijs en zelfoefening in dc eerste beginselen van het regtlijnig, 
bouwkunstig en werktuigkunstig teekenen, bewerkt door H. SPBINGEB, architekt te Amsterdam, lid 
der Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, en uitgegeven te Amsterdam bij c. L. BBINKMAN , 

Bepalingen der tentoonstelling, welke zal gehouden worden bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der 
Maatschappij Tot bevordering der Bouwkunst in 1867 

Algemeen alfabetisch register op deel X V > 
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I U L A « > I , 

Verslag der 23"e algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam, den 13 Junij 1865, en verslag van het ver
handelde op de twaalfde algemeene bijeenkomst der leden op den 14 Junij 1865. 
Verslag der 24slt' algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam, den 27 Junij 1866, en verslag van het ver» 
handelde op de dertiende algemeene bijeenkomst der leden op den 28 Junij 1866. 

. BEDIJKING EN DROOGMAKING V A N HET MONNICK-MEER. 
Medegedeeld door den heer J . V A N L E E U W E N Az., gezworen landmeter, opsigter van Waterland en slads-arcliitckt 

te Monnickcndam. 

MET TWEE PLATEN. PL. I EN II. 

Het Monnick-meer is gelegen in de gemeenten 

Monnickendam en Broek-in- Waterland. 

Reeds vroeger is men er op bedacht geweest dit 

meer droog te maken, vooral met het oog op de toe

nemende waarde der landerijen; bovendien was die 

droogmaking wenschehjk, omdat de vernielende kracht 

van dit meer aan de oevers steeds zigtbaarder werd. 

Het laatste plan van bedijking is een ontwerp 

van den heer J . w. M . V A N O E P O L L , civiel-ingenieur, 

opgemaakt 1 Februari] 1858. In de hoofdzaak is dat 

ontwerp bij deze bedijking gevolgd. 

De molen is een ontwerp van den schrijver van 

dit opstel cn onder diens toezigt gebouwd. De bedij

k ing is geschied onder toezigt van den heer D . K O O Y , 

opzigter van Waterland, te Monnickendam. He t geheele 

werk, — de bedijking, de molen, de verkavel ing, dui

kers, dammen, enz. enz., — is ten uitvoer gebragt 

door den heer c. B L A N K E V O O R T , aannemer van publieke 

werken, te Monnickendam. 

Het meer heeft in het midden eene diepte van 

21 palm onder waterlandsch peil ( W P ) , naar de kan

ten onder gebogene lijnen oploopende tot 17—16 a 

15 palm onder dat pei l . 

W P wordt gerekend gelegen te zijn op elf palm 

beneden A P . 

Het. meer heeft de volgende oppervlakte: 

de nieuwe dijk 5 b. 73 r. GO el . 

de weg langs de trekvaart, van 

de dijksbrug tot aan b rug A ; be

nevens de Overleekergouw van b rug 

A , tot de aansluiting bij den n ieu-
w e n dijk 2 „ 5S „ 84 „ 

de nieuw gegraven ringvaart. . . . 58 „ 40 

» t . XT. 
Transport 10 b. 90 r . 84 e l . 

Transport 10 b. 90 r. 84 el . 

hooggelegen landerijen die niet dooi

de ondernemers zijn aangekocht, 

gelegen ten oosten en ten noorden 

van het meer, zoo als zij op de 

kaart zijn aangewezen 14 „ 76 « 50 „ 

landerijen die bij de uitmaling zijn 

droog gevallen 122 „ 03 „ 40 „ 

de molentogt — 42 „ 20 „ 

de middelweg 1 „ 63 „ — 

Totaal 149 b. 75 r. 94 el . 

Nadat de koninkli jke goedkeuring op de koncessie 

tot droogmaking van dit meer verleend was, bij Z r . M s . 

besluit van 29 M e i 1863 , n° . 64, zijn de werkzaam

heden aangevangen 1 Junij 1863, en wel aan de be

di jking en den molen gelijktijdig. 

I. DIJK E N RINGVAART. 

Van de dijksbrug tot aan de Overleekergouw is een 

dijk gelegd van de volgende afmetingen: hoog boven 

W P . 18 p a l m , kruinsbreedte 3 e l , binnentalud vijf

maal de hoogte, buitenvalling tweemaal de hoogte 

tot op zes palm boven W P . , alwaar eene berm ligt 

breed 4 e l , met eene vall ing van driemaal de hoogte 

afdalende tot op twee palm boven W P . ; op deze hoogte 

l igt eene tweede be rm, breed 1 e l , die met eene val

l i ng van tweemaal de hoogte bij de ringvaart aansluit. 

Vóór dat deze dijk gelegd i s , werd de bczoding van het 

land afgenomen, en de grond tot op eene diepte van 

twee palm losgemaakt. 

De g rond , tot dezen dijk benoodigd, is verkregen 

uit eene ringvaart, d ie , van de dijksbrug tot aan de 

Leek , het volgende profil heeft: wijd op W P . 15 
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e l , diep onder W P . 15 p a l m , aan de zijden met II 
gelijke val l ingen, zoodat de bodem eene breedte ver

krijgt van 9 e l ; terwijl de ringvaart, van de Leek tot 

aan de Overleekergouw, een profil heeft v a n : 4'/i el 

breed op W P . , diep 1 el onder W P . , met gelijke 

val l ingen, zoodat de bodem eene breedte verkrijgt 

van 2 e l . 
De Overleekergouw, gelegen ten noorden van het 

meer, is tot dijk dienstbaar gemaakt. Daartoe is de 
gouw verhoogd tot zes palm boven W P . met eene 
kruinsbreedte van 4'/« e l , en vallingen van eenmaal 
de hoogte; met dit onderscheid dat daar waar de gouw 
onmiddellijk aan het meer grenst, de gouw eene kruins
breedte heeft van zes e l , met val l ing aan de meerzijde 
van vijfmaal de hoogte, en aan de andere zijde van 
tweemaal de hoogte. — Voor de verbreeding van de 
gouw, op laatstgenoemde plaats, is land aangekocht 
ten noorden van de gouw gelegen; de bestaande 
sloot moest worden gedigt en eene nieuwe gegraven. 
(Zie de profil-teekening). Voor de verhooging en ver-
zwaring van de Overleekergouw, is z i j , over eene 
breedte van drie el len, bedekt met puin en grint ; de 
verdere breedte en de verzwaring door grond. 

De bestaande w e g , tusschen bruggen A en B , is 
mede tot dijk gebezigd. Deze weg is op dezelfde wijze 
verhoogd en verzwaard als het gedeelte van de Over
leekergouw dat onmiddellijk aan het meer grenst. 

De weg tusschen b rug B en de di jksbrug, hoog 
7 palm boven W P . en welke tot dijk gebezigd i s , be- | 
hoefde verzwaring noch verhooging. 

D e gaten in het meer, welke gedigt moesten wor
den , zijn die aan de Leek en aan de dijksbrug. Deze 1 

digt ing is op de volgende wijze verr igt : Langs de bui
tenzijde is gezonken een rijzenstuk breed 5 e l , daarop 
een stuk breed 3 e l ; deze stukken zijn met rijs opge-
bermd tot 25 duim boven W P . , alwaar de berm 
van tuinen is voorzien en gedekt met zwaren steen; 
tegen dit rijswerk is eene puinbestorting aangebragt. 
Langs de binnenzijde is een zanddam geplempt tot 
de hoogte van W P . , met eene kruinsbreedte van 2 
el en vallingen van tweemaal de hoogte. Op en tus
schen het rijswerk en den zanddam, is de dijk ge
maakt onder het volgende profil i hoogte 2 el boven 
W P . , kruinsbreedte 3 e l , va l l ing aan de meerzijde 
vijfmaal de hoogte, aan de buitenzijde tweemaal de 
hoogte tot op 9 palm boven W P . , alwaar eene berm 
l igt breed 5 e l , afdalende, met eene val l ing van twee 
op een, op de rijsberm. 
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O p 265 ellen bewesten brug A l a g , in de Over

leekergouw, eene kleine b r u g ; deze is weggenomen 

en de opening met grond gedigt, onder profil van 

de verhoogde en verzwaarde Overleekergouw. — De 

digting dezer brug was het laatste werk der bedijking. 

M e n heeft dit gat zoo lang opengehouden totdat er 

een sterke noord-oostenwind woei ; daardoor toch 

verlaagt de waterspiegel in het noord-oostelijk ge

deelte van Waterland. O p den oogenblik der s lui t ing 

was hij gedaald tot 4 du im beneden W P . , waardoor 

het meer, op eene natuurlijke en geheel onkostbare 

wijze, van eene watermassa ter hoogte van 8 duim 

is ontlast. 

D e grond benoodigd tot verhooging en verzwa

r ing der bestaande wegen, en tot het digten der ga

ten , is verkregen uit de ingepolderde landen, gelegen 

achter den nieuwen dijk. Deze landerijen zijn zooda

nig afgegraven dat zij een hellend vlak vormen, waar

van het hoogste punt l igt 6 palm beneden W P . en 

het laagste punt 2 el beneden W P . 

II. BERMSLOOTEN. 

Langs den binnenteen van den nieuwen dijk is 
eene sloot gegraven breed 2 e l , diep 15 palm on
der W P . met vallingen van l 1 /» maal de hoogte. In 
deze sloot kan een vaste waterstand gehouden wor
den van 1 el onder W P . ; op die hoogte zijn i n de 
dammen open duikers gelegd, die het water i n de ka-
velslooten afvoeren. Deze bermsloot ontbreekt echter 
nog van de dijksbrug tot den molen , en achter de 
digt ing van de L e e k ; men heeft het noodig geoor
deeld hiermede te wachten, tot dat de grond aldaar 
meerdere vastheid heeft. 

Van den middelweg aan de oost- en noordzijde van 
het meer, is eene bermsloot gegraven langs de inge
polderde hooge landerijen. Deze sloot heeft eene breedte 
van 2 e l , en zoodanige diepte dat er eene hoogte van 
8 a 10 palm water in staat; de grond uit deze sloot 
i s , aan de meerzijde, tot eene kade opgeworpen. M e t 
behulp dezer kade kan in de sloot een waterstand 
gehouden worden van 10 tot 17 palm beneden W P . 
D e verschillende waterstanden worden bewaard door 
waterkeerende schotten, die op de vereischte hoogte 
kleine openingen hebben; terwijl het overtollige wa
ter geloosd wordt op de wijze bij de hiervoren om
schreven bermsloot opgegeven. 
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III. W A T E R S T A N D VOOR D E HOOGE L A N D E R I J E N . 

Door de inpoldering dezer landerijen zijn z i j , zon
der kunstmiddelen, van water verstoken. Daarom zijn, 
in de Overleekergouw en in den weg tusschen brug 
B en de di jksbrug, duikers met schuiven gelegd, 
waardoor men of de geheele afzondering, of de toe
lating van water uit Waterland kan bewerkstelligen. 
De einden der slooten in deze hooge landerijen zijn 
afgesloten door dammen, voorzien van duikers met 
schuiven, waardoor het overtollige water zich in de 
bermsloot ontlast. 

IV. MIDDELWEG. 

Op de grensscheiding tusschen de gemeenten Mcm-
nickendam en Broek-in-Waterland l igt de middelweg, 
hoog drie palm boven de naast liggende landerijen, 
breed acht e l . Deze weg begint en eindigt met eene 
kluft van gelijke breedte, onder eene hel l ing van twin
tigmaal de hoogte. 

Ten einde het water van het meer, benoorden en 
bezuiden den middelweg, in gemeenschap te brengen, 
is in den weg een duiker gelegd, in de li jn van 
den molentogt. 

V . SLOOTEN. 

M e t het graven der slooten heeft men een aan
vang gemaakt op 4 A p r i l 1864. M e n heeft ze echter 
niet op het vereischte profil kunnen brengen. De slap
heid van den grond gedoogde het verdere uitgraven 
niet. Onder de bewerking rees het veen, en de kan
ten schoten toe; eene poging om door middel van 
baggeren de slooten op profil te brengen, mislukte 
om dezelfde reden. Eerst later, wanneer door eene die
pere uitmaling en door verdamping, de grond meer vast
heid heeft verkregen, zullen deze pogingen gelukken. 

M e n stelt zich voor de slooten alsdan te brengen 
onder het volgende prof i l , waarbij de opgegeven diepte 
gemeten wordt uit de hoogte der landerijen: 
de middelweg-slooten: boven wijd 4 e l , op den bo

dem wijd 1 e l , diep 1.20 e l ; 
de molentogt: boven wijd 8 e l , op den bodem wijd 

3.50 e l , diep 1.50 e l . 
de kavel- en scheidingslooten: boven wijd 3 e l , op den 

bodem wijd 1 e l , diep 1 el . 
Bovendien is iedere k a v e l , door greppels, in ge

lijke deelen verdeeld, waartoe eene lengte van 105000 
ellen gegraven is. 
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D e grond uit de slooten en greppels is voor een 
kle in gedeelte tot ophooging van den middelweg ge
bezigd, en voor het grootste gedeelte over de lande
rijen geslecht. 

VI. D E W A T E R M O L E N . 

De molen is een achtkante bovenkruijer; de wa
terloop en vijzelkom gemetseld. 

De hoofdafmetingen zijn de volgende: 
de vlugt 26.50 el . 

de vi jzel , groot over de middellijn 1.65 „ 
de spoed van den vijzel 1.60 „ 

de helling van den vijzel 33 graden. 

De omwenteling van de bovenas staat tot die van 
den vi jzel , als 1 tot 1.838. 

Deze molen k a n , met vol vermogen, het water 
D 39 palm hoog opvoeren. 

De werkzaamheden zijn aangevangen met het gra-
I ven van den put voor de hoogste fundering, waarna 

men in dezen put de palen geslagen heeft. Daarna 
j heeft men den put gegraven voor de tweede en derde 

fundering, met vallingen van tweemaal de diepte. 

Toen men echter op de diepte van 3.50 el onder 
W P . gekomen was, baarde het verdere graven groote 
moeijelijkheid. Tot hiertoe had men veen, doch nu 
bestond de grond uit klei met zand en water vermengd, 
zoodat de grond niet meer met de spade verwerkt kon 
worden, maar met schoppen moest worden uitgehoosd. 
Onder die bewerking bleef de bodem van den put 
rijzen. Op geringen afstand van de boorden van den 
put, openbaarden zich (inzonderheid aan de noordzijde) 
twee scheuren in den grond , d ie , binnen den tijd 
van 24 u ren , eene diepte verkregen van 5 . 5 0 e l ; deze 
scheuren hadden boven eene wijdte van twee pa lm , 
en volgens gedane peil ing moeten z i j , op de genoemde 
diepte, eene wijdte gehad hebben van minstens zes 
palm. Twee dagen later was het stuk grond, tusschen 
de beide scheuren, geheel gekanteld, zoodanig dat het 
bovenvlak eene hel l ing had van 1 ii 10. A l s eene 
bijzonderheid dient daarbij vermeld te worden, dat 
in deze scheuren geen grond of modder, maar hel
der water gepeild w e r d , ter hoogte van Waterlands 
water. — De werking dezer scheuren openbaarde zich 
nog in de toenemende vernaanwing van den put , ter
wij l er gevaar bestond dat h i j , van de meerzijde, zou 
inbreken. 

In dezen stand van zaken moest men op midde
len bedacht z i jn , om het inbreken van den put te 

l* 
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voorkomen, en te beletten dat het water uit de 
scheuren toegang verkrege tot den put ; want aange
zien het waarschijnlijk was dat het water i n de scheu
ren gemeenschap had met Waterlands boezemwater, 
zou het inbreken van den put de nadeeligste gevol
gen hebben en tot zeer kostbare middelen van herstel 
aanleiding geven. 

O m dit doel te bereiken heeft men de boorden 
van den put ontlast, door ze over eene breedte van 
zes ellen af te graven, tot de diepte van twee ellen 
onder W P . 

De toestand van den p u t , ook na het afgraven 
der boorden, bleef nog altijd hagchelijk. W e l was de 
toezetting verminderd, doch het opwerken van zand, 
k l e i en water bleef steeds hetzelfde. De put nog meer 
te ontlasten door de taluds flaauwer te maken , was 
gevaarlijk, omdat men daardoor te zeer in de nabij
heid kwam van de scheuren en van het meer; dit 
laatste moest ook in het oog gehouden worden, want 
op deze plaats was de oever zeer los en slap. 

Buiten den put maatregelen te nemen was niet 
raadzaam, in den put moesten zij dus worden toe
gepast. 

Daarom werd op de volgende wijze te werk ge
gaan : M e n heeft de uitmaling gestaakt tot dat de put 
met water gevuld was , tot de hoogte van twee el 
onder W P . j op deze hoogte heeft men een raamwerk 
gelegd van zware dennen; langs die dennen zijn dam
planken geheid lang 5 e l , dik 8 d u i m , met messing en 
groef in elkander. Vervolgens heeft men den put 
ledig gepompt en tot vier el beneden W P . uitgegra
ven. D e zett ing, die zich toen nog in het raamwerk 
en de damplanken openbaarde, maakte het noodzake
lijk op de diepte van 3.50 el beneden W P . een tweede 
raamwerk, insgelijks van zware dennen, te leggen , 
en daarenboven de geheele afheijing door dwarsbal
ken op de oorspronkelijke wijdte te houden. 

Toen heeft men de palen en damplanken van 
de tweede fundering ingeheid, en dadelijk de kespen 
op de palen gelegd, terwijl onmiddellijk daarna de 
eerste fundering aan de tweede verbonden werd door 
de zandstrooken. Deze laatste bewerking was reeds 
noodig, omdat het gebleken was dat de palen (lang 
13 el) van de eerste fundering westwaarts waren 
overgezet, veroorzaakt door schuiving van den grond 
van den boven- naar den benedenput. 

Toen deze fundering gereed was, had men voor 
den put van de derde fundering eene digte kast: aan 

I de oostzijde, afgeheid door den regel damplanken onder 
de tweede fundering, aan de andere drie zijden, door 
de damplanken welke langs het raamwerk zijn i n 
geheid. 

Hie rna heeft men den benedenput uitgegraven 
: tot eene diepte van 4.50 el beneden W P . , en de pa

len ingeheid, bij eiken paalregel de diepte van 5 el 
gegraven en onmiddellijk de kesp opgelegd. Eene gelijk
tijdige ui tgraving tot laatstgenoemde diepte was nog 
niet mogeli jk; de bodem van den put bleef, door het 

., opwerken van zand en water, zoo slap dat men niet 
dan met behulp van planken in den put loopen kon . 

Dadeli jk, nadat alle kespen op de palen bevestigd 
waren, heeft men den funderingvloer gelegd, en dezen 
bevestigd door zwalpen en bezwaard met metselsteen. 

A l s een bewijs van de geduchte werking van den 
g rond , kan dienen dat de zware dwarsbalken, na de 
voltooijing van de fundering, eene kromming hadden 
van één p a l m , en de boorden van den put gerezen 
waren tot 15 palm beneden W P . 

D e teekening stelt den put voor , op den oogen-
b l ik dat de laatste fundering gelegd is. D e gestipte 
lijnen geven de r ig t ing aan der eerste ingraving van 
den put. 

D e scheuren om den put maakten nog verdere 

maatregelen noodig. Door die scheuren toch zou W a 

terlands boezem gemeenschap kunnen hebben met 

het water in het meer , ook nadat de dijk daarop ge

legd was. Toen het metselwerk voltooid en met grond 

aangevuld was, heeft men de oosteinden dezer scheu

ren aan den bovenkant verbreed, daarin (op een 

afstand van twint ig ellen) twee dammen gestort van 

zand, en tusschen die dammen eene beplemping van 

slappe k le i . D e verdere lengte der scheuren heeft men 

verwijd en met grond aangevuld. Deze digt ing is 

goed gelukt en laat geen water door. 

Niettegenstaande genoemde zwarigheden, is het 

werk met zooveel ijver voortgezet, dat reeds op 22 

Jul i j 1803 de eerste steen aan den molen gelegd 

werd. 

W a t de zamenstelling van den molen betreft, k u n 

nen wij naar de teekening verwijzen. 

VII. D E UITMALING. 

Den 12 November 1863 is de molen in het ge
maal gesteld, en op 16 Februari] 1864 was het 
meer droog. 

Ten opzigte van het nutt ig effekt van den molen, 

II u 
» n 
u a 

hebben de waarnemingen doen zien, dat hij heeft 
uitgemalen: 

gedurende 21 dagen 15 kub. el water per minuut , 
ii 3 (/ 21 // if i 
ii 24 „ 30 
it 8 a 40 „ „ , 

// 3 w 45 a a i 
Bij deze dagen moeten nog gevoegd worden 22 dagen 
van windstilte en 15 dagen waarop de wind te flaauw 
was om op eenig gunstig resultaat te rekenen. (Elke 
dier dagen gerekend op 24 uren). 

De molen heeft alzoo, gedurende den tijd van 5!) 
dagen, uitgemalen eene hoeveelheid van twee millioeu 
twee honderd zes-eu-dertig duizend drie honderd twintig 
kub. ellen water. 

Deze waarnemingen stemmen overeen met den in 
houd van het meer bij den aanvang der droogmaking. 
He t meer was toen groot 121 bunders 54 roeden 90 
ellen; over die oppervlakte is eene gemiddelde diepte 
van 1.55 e l , waarbij nog gevoegd moet worden 29 
duim voor kwel - en regenwater tijdens de droogma
king . De watermassa in het meer is dus : 

1215490 X 1.84 = 2236501 kub . el len. 
Het verschil van 181 kub. ellen is te vinden in de 
vijftien dagen, waarop de wind te flaauw was om 
eenige waarneming te kunnen doen. 

De waterstand in het meer is thans 25 palm on
der W P . Het spreekt van zelf dat deze stand 
niet als een vast peil is aan te nemen. De grond, 
thans nog geheel met water verzadigd, zal belangrijk 
kr impen, en daardoor de bodem dalen. De verlaging 
van het peil zal dus gelijken tred moeten houden 
met het dalen van den bodem, en daarenboven in 
verband moeten staan met de geaardheid der gronden 
en het gebruik dat men van de landerijen maken zal. 
O m deze reden heeft men den molen zoodanig ver
mogen gegeven, om het water tot eene diepte van 39 
palm te kunnen uitmalen. 

Ten opzigte van den vijzel is nog op te merken , 
dat hij niet over de geheele lengte der spil beschoept 
i s ; dit toch zou den last noodeloos vermeerderen, en 
achter den vijzel eene beweging in het water veroor
zaken die nadeelig is voor het werktuig. B i j den aan
vang heeft men de spil beschoept tot 14 palm onder 

W P . ; toen het water tot die diepte was uitgemalen, 
heeft men de beschoeping verlengd tot 25 palm 
onder W P . 

VIII. D E GEAARDHEID V A N DEN GROND. 

Hoofdzakelijk bestaat de grond uit veen, speci
fiek ligter dan water. H i e r en daar is die grond ge
mengd met k le i en tuinaarde; hetzij een mengsel van 
veen en k l e i , 'of van tuinaarde en veen, of wel van 
veen, klei en tuinaarde. 

Naarmate de grond meer met k le i vermengd i s , 
hebben de landerijen hoogere waarde; door die ver
menging heeft de grond meer vastheid, daar de 
k le i specifiek zwaarder is dan het veen. Zoodanige 
landerijen vindt men vooral aan de oostzijde van het 
meer. 

B i j iedere droogmaking, waar de bodem niet te 
veel met zand vermengd i s , verbetert de grond 
door uitdamping. Inzonderheid is dit hier het geval. 
He t meer (vroeger een gedeelte van Waterlands 
boezem) was gevuld met brak water, zoodanig met 
zout bezwaard, dat de verhouding van zuiver gedis-
teleerd water tot dit brakke water staat als 1000 tot 
1008. Voor de verbetering van den bodem is dus 
veel goeds te verwachten van de ui tdamping, afge
wisseld door regen; waardoor het zout en de zwavel 
allengs zullen verminderen. 

In Augustus 1804 zijn sommige landerijen met 
koolzaad bezaaid, dat reeds in de maand Septem
ber van hetzelfde jaar boven den grond kwam. 

IX. KOSTEN V A N BEDIJKING, DROOGMAKEN, ENZ. 

Deze onderneming is geheel voor partikuliere re
kening ten uitvoer gebragt. 

De kosten zijn geweest als volgt: 
Aankoop van 10 b. 85 r. 70 ellen l and , aan de oost

en zuidzijde van het meer / ' 13025.00 

Het maken van den nieuwen dijk, verbe
teren der bestaande dijken en graven 

van de ringvaart „ 22000.00 
Verkave l ing , middelweg, molcntogt, hek

k e n , dammen, duikers , enz „ 16775.00 

De molen „ 26000.00 

Totaal. . . . . f 78400.00 
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M U S E U M V A N O U D H E D E N T E A T H E N E . 
Vit het Fransch. — Medegedeeld door A . N. GODEFROY. 

(Verg. Bouak. Bjjdr., dl. XI , bladz. 188.) 

In het wekelijks te At/tene verschijnende blad 
Lu Grèce van den 14 A p r i l 11. leest men: 

II Bi j koninkli jk besluit van den 5 Maar t 11. is de 
heer K A L K O S benoemd tot architekt belast met de le i 
d ing der werkzaamheden tot stichting van het arche
ologisch museum; hij ontvangt eene maandelijksche 
bezoldiging van 300 drachmen (ongeveer /"130 ned.) 
uit de fondsen, door den heer B E R N A R D A K I bij de 
bank gedeponeerd ten behoeve van deze stichting. 

ffEene kommissie, zamengesteld uit de hh. R H A N -

G A B É , M E T A X A , M A N I A T A K I , S K O Ü Z É en E U S T R A T I A D E S , 

zal de hoofdleiding en het oppertoezigt over de wer 
ken hebben, en de architekt K A L K O S zal hare orders 
en ins t ruk t i ën moeten volgen. 

„Bi j hetzelfde besluit stelt Z . M . den 25 Maart 
vast als den dag waarop H D . den eersten steen zal 
leggen. De minister van het openbaar onderwijs is 
belast met de uitvoering van het besluit en met het 
redigeren van de ins t ruk t iën voor de leden der k o m 
missie van toezigt en van den architekt, en met de 
regeling van hunne onderlinge verhouding. De Müti-
ehener Kunst-Anzeiger van 15 A p r i l 1805 bevat het 
berigt dat prof. L U D W I G L A N G E te München, in k w a 
liteit van koninkl i jk grieksch bouwraad, belast is met de 
uitvoering van het plan van het museum te Athene, 
ingevolge opdragt van het grieksch minis ter ie ." 

Te midden der politieke beroeringen waaraan 
Griekenland sedert geruimen tijd ter prooi i s , vindt 
men er nog altijd mannen wier ijver voor de weten
schap zich niet verloochent. De Archeologische maat
schappij had drie jaar geleden het denkbeeld opge
vat van eene loterij , die haar de middelen moest 
verschaffen tot het bewerkstelligen van opgravingen 
op verschillende plaatsen, en de sedert eeuwen be
dolven meesterstukken der antieke kunst op nieuw 
aan het licht te brengen. De politieke gebeurtenissen 
veroorloofden niet dit denkbeeld te verwezenlijken. 
Heden ten dage heeft zich evenwel een comité ge
vormd onder het voorzitterschap van den hr. S T A V R O S , 

gouverneur der Bank , die zich tot het publiek wendt 
ter verkri jging van de noodige hulpbronnen, onder aan
bieding van kansen tot winstverkrijging voor de i n 
schrijvers. Ziehier de bepalingen van de loterij door 
het comité beraamd en waarvan de t rekking zal ge
schieden op 13 November eerstkomende. W i j twijfelen 
niet of men zal zich beijveren tot het verkrijgen van 
lo ten , in de zekerheid dat de meest mogelijke opregt-
heid bij de handelingen der kommissie zal i n het oog 
gehouden worden. 

D e bevrijding van Griekenland is een van de ge
beurtenissen geweest waaraan wetenschap en kennis 
de grootste verpligtingen hebben. Zij heeft dit l and , 
waar de geschiedenis hare schitterendste treden heeft 
gezet, en waar de kunst hare verhevenste ingevingen 
heeft gehad, toegankelijk gemaakt voor de onder
zoekingen en s tudiën der kunstenaars en geleerden. 
Bi j iedere schrede ontmoet men een overblijfsel, dat 
eene leering of een schoonheidstrek oplevert. Dan 
eens zijn het prachtige bouwwerken uit het schoonste 
tijdvak, de tempel van E R E C H T H E U S of die van de on
gevleugelde overwinning {Nike Apferos), de Propyleen 
van E L E U S I S , of de schouwburg van Athene, die uit 
de aarde te voorschijn komen ; dan weder zijn het 
meesterstukken van de antieke graveerstift, die aan de 
bewondering van de wereld worden teruggegeven, 
zoo als de bas-reliefs van den weg der Pottebakkers 
of van E L E U S I S , de statuetten van het fries van het E rech -
thei im, de fragmenten uit de school van P O L Y C L E T U S ; 

eindelijk zijn het opschriften van groot gewigt , waar
door kostbare bladzijden aan de kennis der oudheid 
worden toegevoegd. 

H e e l Griekenland is eene rijke bewaarplaats van 
deze prachtige overblijfselen; maar meestentijds zijn 
zij bedekt door eene dikke laag p u i n , gedurende twin
t ig eeuwen opgehoopt, en die men met de gewone 
hulpmiddelen van het land niet zoo spoedig kan op
ru imen, als door het ongeduld der geleerden en kun
stenaars wel zou gewenscht worden. D e grieksche 
regering kan slechts een gering deel van haar zeer 

beperkt budget er aan ten koste leggen, en eene ver-
eeniging van oudheidkenners, te Athene zelf sedert 
vele jaren gevestigd, beschikt evenzeer slechts over 
zeer geringe hulpmiddelen. Met zulke beperkte hulp
bronnen zou eene reeks van eeuwen niet in staat 
zijn al de kunstschatten aan het licht te brengen, die 
de helleensche bodem in zijnen schoot verbergt. 

Het zijn deze beschouwingen die nu drie jaar ge
leden het denkbeeld hebben doen ontstaan van een be
roep op alle edelen van geeste, die belang stellen in 
de vraagstukken van antieke kunst en wetenschap. 
De sedert voorgevallen politieke gebeurtenissen hier 
te lande hebben de uitvoering van dit voornemen 
doen vertragen en uitstel len; men acht nu evenwel 
het tijdstip geschikt om het weer op te vatten, na 
de goedkeuring en het bijzondere patronaat van Z . 
M . den koning te hebben mogen verwerven. 

Een comité is opgerigt, zamengesteld uit de hh. 
G . S T A V R O S , levenslang gouverneur van de nationale bank, 
M . R E N I E R I , onder-gouverneur van dezelfde ins te l l ing , 
p. K A L L I G A en A . R . R A N G A B E - , professoren aan de 
hoogeschool, G . A . B A S I L I en E . K É H A Y A , onder-gouver
neurs van de nationale bank. 

De roeping van dit comité is fondsen te verschaf
fen, ten einde te voorzien in de vermeerdering en 
bewaring van de schatten der oudheid. De vertegen
woordigers van verscheidene buitenlandsche hoven heb
ben toezeggingen gedaan omtrent hunne persoonlijke 
medewerking. H e t comité vleit zich met de hoop dat 
zijne roepstem zal gehoord en begrepen worden door 
al de mannen van smaak en verlichten van geest. 

Maar hoewel staat makende op den ijver van de 
liefhebbers der oudheid, en zich bereid verklarende 
tot ontvangst van de giften die zij voor het verheven 
doel wi l len ten offer brengen, heeft het comité ge
meend dat het nutt ig zou kunnen zijn eene loterij 
ter dienste van haar werk te organiseren. Vereenigin-
gen tot bereiking van weldadige einden hebben in 
andere landen dit middel niet versmaad, en even
min onvereenigbaar geoordeeld met het hoog zedelijke 

van haren werkkring. He t comi t é , dit voorbeeld 
navolgende, heeft van de regering verlof gevraagd en 
bekomen tot het openstellen van eene loteri j , waar
van het kapitaal, in 400,000 biljetten verdeeld a 3 
francs per stuk, de som van 1,200,000 francs niet 
overschrijden zal. 

Van dit bedrag zullen 250,000 francs afgezonderd 
worden, om te worden verdeeld in 400 winnende 
loten volgens onderstaande tabel, en het overschietende, 
na aftrek der kosten, blijft bestemd tot het uitvoe
ren van opgravingen onder toezigt van de meest be
voegde mannen, en tot verri jking van de verzamelin
gen van oudheden. 

1 prijs van 100,000 francs 
1 ff ,/ 20,000 „ 
3 prijzen i i 10,000 francs. 30,000 „ 
5 „ „ 5,000 „ 25,000 „ 

10 „ „ 1,000 „ 10,000 „ 
30 „ „ 500 „ 15,000 „ 

100 „ „ 250 „ 25,000 „ 
250 „ 100 „ 25,000 „ 

in alles 400 prijzen, te zamen 250,000 francs 
waarde hebbende. 

D e t rekking zal geschieden te Athene in het hotel 
van de bank , den 13 November 1865. 

Bi j het einde van elk jaar zal het comité een ver
slag uitbrengen van zijne werkzaamheden en zijn beheer. 

Athene, 1 M A A R T 1865. 

liet comité der arckeophilen: 

G . S T A V R O S . M . R E N I E R I . 

P . K A L L I G A . A . R . R A N G A B É " . 

G . A . B A S I L I . E . K É H A Y A . 

De loterij-aandeelen worden, tot den prijs van 300 
drachmen (ongeveer f 130) de 100, verkocht aan 
het kantoor van den kassier der bank. In verge
l i jk ing met den prijs van 3 francs per stuk (fl.42), 
levert dit een rabat op van 10 percent. 
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OYER FRESCO-SCHILDERWERKEN, 
en voornamelijk over die van den heer V I C T O R M O T T E Z , in de kerk Saint-Sulpice te Parijs, 

naar aanleiding eener mededeeling in een frantch dagblad, vrij bewerkt en uitgebreid door J . H . L E L I M A N . 

De katholieke kerken, sedert eenige jaren in Frank' 
rijk gebouwd, zijn in geenen deele wegens oorspron

kelijkheid in kunstvormen te roemen. Zij zijn b ru ik 

baar, en dat is alles wat men er van zeggen mag. 

Ofschoon het niet te ontkennen i s , dat de verbeel-

dings- of scheppingskracht bij vele van de ontwer

pers heeft ontbroken, moet men het over het alge

meen toch waardeeren, dat zij hunne tempels voor 

de godsdienst bestemd, hebben opgetrokken i n een 

meer passenden stijl dan dien door hunne voorgangers 

aan dergelijke gebouwen gegeven, in een stijl die 

beter de bestemming van kerken u i tdrukt , en het ken

merk draagt vrij wel aan het bijzonder doel van die 

gebouwen te beantwoorden. E n toch hadden de 

bouwmeesters, zonder in het minst aan het bouw-

karakter te kort te doen, meer behooren te waken 

tegen de onbeperkte toepassing van alom bekende, en 

uit de grijze oudheid letterlijk overgenomen elemen

ten en vormen, en aan de kerkbouwvormen van deze 

eeuw eene oorspronkelijke schoonheid en godsdienstig 

karakter moeten geven, welke zij tot heden slechts i n 

geringe mate bezitten. l ) 

Maar wat er van z i j , de kerk-bouwmeesters heb

ben, bij gebrek aan genie, niettemin blijken van kunde, 

degelijk oordeel en goeden smaak bij hunne bouw

vormen gegeven. Zij hebben begrepen dat een chris

tenkerk niet gemaakt moest zijn naar het model 

van een tempelgebouw uit Tndië; dat de Madeleine en 

de Sainte-Genéviève grootendeels onwaarheden en mis

slagen tegen de oorspronkelijke kerkbouwkunst en 

onzen tijd waren; dat de bouwmeesters zich allereerst 

rekenschap moesten geven van de uit ing des geloofs 

en de plegtighedcn der godsdienst-viering, voor welke 

zij een kerkgebouw hadden te stichten en dat de na 

tuurlijke vorm van de godsdienstige architcktuur zich 

') De geachte fransche schrijver miskent hier o. a. de bouw
werken van zijne stadgenootcn, de heeren architekten nu wijlen 
LABSvs en G A Ü , en van H . L A B H O U S T E , B O I L E A U , C O N S T A N T - D U -

F E U X , VIOLLKT-I .K-DUC' , MI MI: v en zoo veel andere beroemde man
nen in het vak. 

heeft te regelen naar behoeften en eischen, of om 

ons anders uit te d rukken , door die behoeften is ont

staan. 

Met regt hebben de hedendaagsche kerkbouwmees-

ters z i ch , voor hunne moderne k o n s t r u k t i ë n , de ele

menten en vormen van de grieksche, byzantijnsche, 

romaansche, gothische en renaissance-stijlen ten nutte 

gemaakt, en de hoefijzer-, ha l fc i rke l -en de spitsboog-

vormen, deels zuiver , deels zaamgevoegd, deels ge

wijzigd gebruikt. 

E r bestaat geen twijfel of de meest duidelijke bouw

vorm voor ieder godsdienstig denkbeeld is gevonden 

en geboren in den bloeitijd van de godsdienst, die 

zich hare monumenten stichtte, in een tijd toen ver

warr ing of onverdraagzaamheid onder de godvruch-

tigste mannen en ijverigste leeken onbekend was , en 

de schoonste overeenstemming i n denk- en handel

wijze heerschte. 

Die tijden hebben zich sedert de schepping zeer 

schaarseh opgedaan. Ieder land heeft niettemin 

een bepaald tijdvak van bloei i n zijne godsdienstige 

bouwkunst aan te wijzen. Onze eeuw schijnt ze i n 

het geheel niet terug te wi l l en . A l s men heden ten 

dage een Minerva-tempel zou wil len oprigten, dan was 

het Parthenon maar te herbouwen, of in zijnen oor-

spronkelijken toestand te herstellen. Geen indische, 

egyptische, grieksche of andere tempel, zou, ter eere 

van de godsdienst, heden gebouwd of inwendig ver

sierd worden, zoo als dit voor 1000 jaren zou gedaan 

zi jn , want de beschaving en het geloof zouden er te

gen opkomen. Maar welken regel moet men volgen, 

om de hedendaagsche kerkgebouwen, die naar oude 

gegevens of bouwvormen zijn zamengesteld, inwendig 

te versieren? 

H e t antwoord op deze vraag is niet gemakkel i jk; 

in alle geval kan het niet dan met voorbehoud 

worden gegeven. Een hoofdvereischte i s , dat er eene 

algemeene eenheid in den stijl en in de verschillende 

dekoratieve deelen des gebouws besta. 

D c denkbeelden van den architekt behooren ook 

die van den kunstschilder en beeldhouwer te leiden. 

E r zijn kunstenaars, die zich van alle markten te huis 

gevoelen, en alles ondernemen, waar wat mee te ver

dienen is als: schilderen, beeldhouwen, meubelmaken, 

architektuur, borduur- en s t ikwerk , enz. D e kennis 

der oudheid is en zal voor den modernen kunstenaar 

een der gevaarlijkste klippen bl i jven, en kan in zeer 

vele gevallen geen de minste inspiratie en geen greintje 

vernuft voor onze dagen meebrengen, om de dood

eenvoudige reden, dat het genie zich niet laat erven 
en kopiëren doodzonde is. 

He t ware te wenschen dat al de monumenten, die 

naar vroegere ideeën en leerstelsels zijn gebouwd, ook in 

die oude tijden waren voleindigd en versierd; want een 

denkbeeld, een leerstelsel dat heden in zwang i s , zal 

morgen door een ander vervangen of gewijzigd worden. 

Maar omdat wij i n onzen tijd gebouwen in ver

ouderde stijlen zien ontwerpen, verrijzen en beschil

deren, moet men zich wel bij de eene of andere partij 

voegen, en wij zijn overtuigd dat de meest eigenaar

dige en beste manier van versieren enkel de zoodanige 

i s , die overeenstemt met den bouwstijl van het monu

ment, dat men inwendig dekoreren moet. 

Het is overbekend dat het genie en de verbeelding 

van den kunstenaar groot gevaar loopen, van den waren, 

oorspronkelijken weg af te dwalen door de herinne

ringen aan en de navolging van het verledene. 

J a er zijn e r , die na jaren studie en werken 

eensklaps omkeeren, en zich in eene eeuw of wat vroe

ger , zelfs met gemak, gaan bewegen. 

Dat kan niet anders geschieden, dan met verloo

chening hunner jeugd, studie en beginselen. A l s 

die plotselinge ommekeer uit degelijke beginsels, u i t 

ware overtuiging voortvloeit, dan hebben wij er vrede, 

waarlijk vrede meê. Maar wij begrijpen dien ommekeer 

niet, als hij door niets te motiveren i s , en tot een 

ijdel en kleingeestig spel in woorden, in daden, i n 

vormen, wordt verlaagd, om er een niet zelden stof

felijk doel mede te bereiken. 

E n die lieden hebben nogtans de pretentie gods

dienstig te z i jn , en schrijven en spreken alsof zij het 

grootste gelijk der wereld hadden en het opregt 

meenden. Dat oprakelen van vroegere dagen is alles 

behalve gunstig voor de ontwikkel ing van een oor

spronkelijk kunstgevoel; integendeel, het zal den na

tuurlijken geest van den waren kunstenaar dooden, en 

hem zeer eenzijdig en bekrompen doen handelen. Maal

ais de kunstenaar den brceden, eenvoudigen en groot-
D L . X V . 

schen stijl van de vroegere schilders en beeldhouwers 

aanneemt en niet enkel het artist iek, maar ook het 

kerkel i jk , l i turgisch karakter uit deze dagen in het 

oog houdt, dan behoeft hij zich geenszins te ontzien 

in zijn werk ook zijne eigene persoonlijkheid af te 

teekenen, want dat alleen kan geest en waarheid aan 

zijn kunstwerk bijzetten. Ongetwijfeld zal een kunste

naar in den aanvang met groote moeijelijkheden te 

kampen hebben, maar die zorgen zijn volstrekt niet 

onoverkomelijk. H i j zal zoo lang miskend worden tot 

dat het groote publiek elke slaafsche navolging zal 

gaan minachten, en deze als een gemis van genie zal 

afkeuren. E n toch moet de kunstenaar zich wel dege

lijk wachten voor de eenzijdige r ig t ing en de zwak

heden van onzen tijd. H i j behoeft geenszins de mees

ters en hunne groote muurschilderwerken uit het begin 

van den Renaissance-stijl stipt te volgen, want deze 

meesters deden ongetwijfeld hun best en niets meer. 

M e n moet niet gelooven dat velen hunner vr i j 

w i l l i g dwaalden. Zij werden er toe genoodzaakt, vooral 

toen de priesterschap deed wat zij wilde. Hunne han

den , die betrekkelijk bekwaam voor de uitvoering wa

ren, gaven niet zelden zeer onvolmaakt hunne edele 

en verhevene denkbeelden terug. 

Indien zij thans tot ons terugkwamen, zij zouden 

de vorderingen dezer eeuw toejuichen, er hun voor

deel mede doen en de nieuwste middelen aanwenden, 

ten einde op de krachtigste wijze geheiligde gedachten 

uit te d rukken , welke wij niet naar onzen zin en wille

keur ig mogen veranderen. 

M e n heeft het daar tegenover staande stelsel be

proefd , en in eenige der nieuwere kerken is het merk

baar, wat dat streven, i n een geheel nieuw en los ge

plooid kleed gehuld, te voorschijn heeft gebragt; het 

zijn niet anders dan kleingeestige, belagchelijke en 

onpassende schilderwerken, die niets hoegenaamd be

zitten dat ons stichten kan. 

Niet temin hebben sedert een dertigtal jaren eenige 

beroemde kunstenaars den goeden weg ingeslagen , dien 

wij hierboven aanwezen. He t zijn, als wij ons niet 

vergissen, vooral de heeren ONSET, en F E R I N , d ie , met 

hunne schoone kunstwerken in de Notre-Dame de 

Loret te , de herleving der godsdienstige schilderkunst 

hebben ingewijd. 

Verscheidene leerlingen van den beroemden kunst

schilder INGRES hebben op dezelfde wijze belangrijke 

muur-schilderingen ten uitvoer gebragt. 

Zonder een gevaarlijk verouderd systeem tot ver-
2 
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velens te herhalen, hebben z i j , bij de liturgische o n 
derwerpen, de strenge kunstregels van hunnen beroem
den meester toegepast. E n zoo zijn mannen als de on
vergetelijke en te vroeg ontslapen H Y P P O L I T E F L A N D R I N , 

i n zijne uitgebreide komposi t iën voor de Saint-Vincent 
de Pau l en in de Saint-Germain des P r é s ; als A M A U R Y 

D U V A L in de kerk Sa in t -Méry en i n de Saint-Germain 
1'Auxerrois; als S É B A S T I E N C O R K U i n zijne schoone ka
pel Saint-Severin, en nog vele anderen er volkomen 
in geslaagd het uitsluitend godsdienstig karakter weer 
te geven in de kunstwerken, die zij met de hu lp 
middelen van de moderne wetenschap voor de katho
lieke fransche kerk hebben uitgevoerd. 

De heer M O T T E Z , met wiens arbeid wij ons in 
zonderheid wenschen bezig te houden, heeft op eenige 
punten den weg van zijne mededingers verlaten. 

In zijne schilderingen van de porche of den be-
boogden toegang van Saint-Germain 1'Auxerrois, heeft 
hij gezocht naar den stijl en de manier der groote 
fresco-schilders uit de 14 e en 15* eeuw, dat is het 
begin van den Renaissance-tijd, en wat ons i n zijne 
pogingen een zeer levendig' en bijzonder belang doet 
stellen, is dat hij i n zijn werk zoo wel de stoffe
lijke behandeling als de inspirat iën heeft overgeno
m e n , die sedert 300 jaren in de olie- en de wasschil-
derkunst (encaustique) sluimerden of i n het vergeet
boek waren geraakt. 

De olieschilderkunst past het minst tot het beschil
deren van muren. Zij vordert veel tijd en is in uitvoe
r ing zeer ingewikkeld ; zij verdonkert de omgeving, ter
wijl niet zelden de verf schilfert. W e l k e voorzorgen men 
ook neme, zij geeft immer plekken die schitteren en zich 
te glansrijk voordoen, waardoor hare toepassing bijna 
onmogelijk wordt. D c wasschilderkunst i s , zoo als de 
Grieken haar bij hunne muurschilderwerken, die nog 
bestaan, aanwendden, van bijzondere duurzaamheid. Zij 
maakten den te beschilderen muur warm, en wel zoo
danig dat de kleuren in de half vloeibare was indrongen, 
en deden het geschilderde door wri jving doorschijnend 
en in gelijke mate glanzig zijn. D ie kunst maakt een 
uiterst fraai effekt; maar hare beoefening en aanwen
ding zijn aan zeer groote zwarigheden onderworpen. 

De wijze van bewerking der grieksche fresco-schil
derwerken kwam niet dan zeer gebrekkig tot ons. D e 
eerste proeven, eenige jaren geleden genomen, heb
ben naar het schijnt slechts weinig bemoedigende 
uitkomsten opgeleverd. H e t is ons niet bekend of 
zij later zijn voortgezet geworden. 

De meeste kunstenaars hebben voor de muren 
die zij al-fresco opsieren, eene soort schilderkunst 
aangenomen, die ten onregte met den naam van was
schilderkunst wordt bestempeld. Volgens deze wijze 
van bewerken worden de olieverwen met eene hoeveel
heid was vermengd, die gewoonlijk in aspic-olie of 
ook wel i n geest van terpentijn (essence de térében-
thine) wordt opgelost. 

Wanneer het werk af i s , dan bestrijkt men het, 
bij wijze van vernissen, met een soort van dun was, 
welke bewerking alle schitterende partijen doet ver
dwijnen. Door dit middel verkrijgt men het matte van 
het fresco en heeft men het voordeel, even als bij de 
olieverf-schilderkunst, te kunnen verbeteren en bij
werken. 

D i t voordeel evenwel is op zich zelf gevaarlijk, 
omdat het gemakkelijk wordt ieder oogenblik op 
zijn werk terug te komen, of dit door anderen te 
doen wijzigen, zoodat er aanleiding ontstaat eenige 
muurschildering te bederven. E n waarom? Omdat 
deze op eene zeer eenvoudige en breede wijze, d'un 
seal coup moet zijn uitgevoerd, in tegenstelling van 
dat fijne, dat afgewerkte, dat kleingeestige, dat bij-
toetsen en verfijnen van onderdeden, die slechts aan 
de kamerschilderij passen. Zelfs uit het meest z u i 
vere technisch oogpunt beschouwd, moet iedere k le in 
geestige handeling bij fresco-schilderwerk worden ver
meden. 

In de fresco-schilderij mag men niets dan voor
name partijen vinden. Zij is de monumentale en te
vens dekoratieve schilderkunst bij uitnemendheid. 

Eenvoudig in bewerking , breed in opvatt ing, de
gelijk in gehalte, moet er alles gemakkelijk te begrij
pen z i jn , gelijk een duidelijk handschrift. 

Die tak der schilderkunst is beter dan elke andere 
voor verhevene, godsdienstige of grootsche onderwerpen 
geschikt, en geeft gelegenheid aan de kunstenaren om 
hunne gedachten en hun gevoel in elk opzigt te doen 
schitteren. Iemand, die aan nietigheden hecht, zal i n 
deze kunst nooit een meester worden. 

De grootsche onderwerpen prikkelen de verbeel
d ing van iederen kunstenaar, die gaarne zijn vernuft 
eene hooge vlugt doet nemen. 

Hoe meer nadenken eenig onderwerp eischt, zoo 
veel te meer wordt er diepe kennis , vlugheid en 
schranderheid gevorderd om het te begrijpen en uit 
te voeren. M O L I È R E heeft dit treffend uitgedrukt, als 
hij zegt: 

L a fresque, dont la grace a 1'autre {la peinture a Fhidle) préférée 
Se conserve u n éclat d ' é te rne l l e d u r é e , 
Mais dont la promptitude et les brusques fiertés 

Veulent un grand gén ie a toucher ses b e a u t é s ; 

Mais la fresque est pressante et veut sans complaisance 

Q u ' u n peintre s'accommode a son impatience 
L a traite a sa man iè re et d 'un travail soudain, 
Saisisse le moment qu'elle donne a sa m a i n ; 

A u x erreurs d'un pinceau ne fait aucune grace, 
Avec e l le , i l n'est point de retour a tenter, 

E t tout au premier coup se doit exécuter . 

E l l e veut un esprit oü se rencontre un ie , 
L a pleine connaissance avec le grand g é n i e , 

Secouru d'une main propre a le seconder, 

E t maitresse de 1'art, jusqu'a le gourmander. 

(MotiÈBE. La gloire du dóme au VaUde-Orace.) 

Deze woorden zijn subliem en doen gevoelen dat 
het fresco-schilderwerk een verrassend en tegelijk een 
ka lm en ernstig karakter moet hebben. 

H e t moet als het ware een genieting aanbieden, 
die allengs meer en meer verhoogd wordt. De denkende 
geest moet niet afdalen i n allerlei navorschingen of 
tot het opmerken van nietigheden, die wel voor een 
wijl het oog streelen, maar oogcnblikkelijk verminde
ren , als door de oplettendheid de kracht van den eer
sten indruk verloren is. 

De eenvoudigheid is voor dat muurschilderwerk 
eene onverbiddelijke wet , en men mag zeggen dat zij 
kunstrijk is door hare armoede. Zi j geeft aan de tafe-
reelen iets ernstigs en treffends, doordringt ze met een 
soort schoonheid, die sticht en tot het harte gaat. 

U i t een technisch oogpunt moet de fresco-beschil
dering helder licht en volkomen dof zijn. Z i j behoort 
zich op de gelukkigste wijze met de bouwkunst te 
verbinden, moet met deze één geheel vormen, en 
tegelijk er een onderdeel van zijn. 

H e t kalkwit of ook genaamd het wit van Saint-
Jean, dat men voor de lichtpartijen gebru ik t , geeft 
door zijne kleur en gehalte iets zachts en bekoorl i jks ; 
het verschaft een aangenamen overgang en een s l u i 
tend geheel met den bergsteen van het bouwwerk. 

H e t effekt van dit wit is zoodanig, dat men tot 
een voldoende kracht en verhouding tusschen licht en 
bruin kan geraken, zonder de zachte en heldere kleur-
toonen te verliezen. 

A l l e s moet onderling overeenkomen en in harmo
nie zijn. A l s men een zonnestraal kon doen dienen 

om de lichtpartijen uit te drukken en het wit bij de 
kleurmenging kon missen, dan zouden dezelfde toonen 
die voor de halftinten gebruikt worden voor de scha
duwpartijen dienen. Wanneer integendeel de lichtpar
tijen dof en zonder glans z i jn , en onderhevig om door 
den tijd te verbleeken, dan wordt het noodig de scha
duw zwaarder aan te zetten, ten einde de noodzake
lijke lichtschakering te verschaffen. Trouwens het valt 
in het oog , dat donkere en sombere schilderwerken 
van een monument een beklagenswaardig effekt zou
den te weeg brengen, omdat zij zwarte vakken en par
tijen opleveren, die de bouwkundige vormen en l i j 
nen van het monument zeer sterk benadeelen. W a t 
den duur betreft van muurschilderingen die onder 
gunstige omstandigheden uitgevoerd en tegen de wis
selvalligheden des tijds of de baldadigheden van 
menschenhanden gewaarborgd z i jn , het schijnt dat zij 
even lang in stand blijven als de monumenten welke zij 
versieren. 

W i j bezitten nog heden ten dage de werken van 
grieksche en romeinsche kunstenaars, en zelfs zijn er 
nog zeer velen ongeschonden in wezen, die 15 en 
meer eeuwen oud zijn; getuigen o. a. die in de kata-
komben van de vierde en vijfde eeuw onzer tijdreke
n i n g , en de beschilderde muren i n Ponipeji. 

Toch zijn vele muurschilderwcrken sedert langen 
tijd vergeten, miskend en daarenboven prijs gegeven 
aan de duizend-en-een gevallen van verwaarloozing 
en zucht tot vernietiging. U i t het eerste tijdperk 
der Renaissance is nog eene groote hoeveelheid i n 
bijna volmaakten toestand voorhanden. De frescoos 
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van GIOTTO te Florence, Assist en Padua, die van A G -

NOLA GADDI in de kapel der Spanjaarden te Florence, 

die van ORCAGNA i n de Campo Santo van Firn en zoo 

vele anderen, zijn bijna onveranderd en ongeschonden 

gebleven, en er bestaat geen twijfel of zij zul len , ge

li jk in onze dagen geschiedt, goed verzorgd en o n 

derhouden worden , en dien ten gevolge nog jaren 

en jaren de trouwe getuigen blijven van den Renais-

sance-tijd, met zijnen bouwstijl en zijne godsdienstige 

denkbeelden. 

De tijd heeft zelfs aan enkele frescoos die gunstig 

geplaatst waren eene schoonheid, een waas van ou

derdom gegeven, die de kunstenaars, als zij nog leef

den, zouden verrassen. Dat waas doet die schilderwerken 

in waarde en toon aanmerkelijk verhoogen. De kalk , 

die op de oppervlakte kristalliseerde, heeft ze met 

een vernis of een doorschijnende laag bedekt, die zoo

danige ui twerking doet, dat geen penseel ze kan na

maken. Getuigen de schilderwerken van MASACCIO in de 

kapel Brancacci del Carme te Florence; die van GHIR-

LANDAJO i n de Santa M a r i a Novel la in dezelfde stad, 

en die van GADDI en EILIPPO LIPPI i n de hoofdkerk 

van F rato. 

Het al-fresco heeft intusschen twee noodlottige 

vijanden: het salpeter en het vocht. In een veran

derlijk kl imaat , moest men deze kunst bij de monu

menten slechts inwendig toepassen en voor de uit

wendige versiering het schilderwerk op lava of ge

bakken steen ten uitvoer brengen, want dit heeft een 

degelijk emai l , dat, meer dan eenig ander dekoratie

systeem, den naam van duurzaam schilderwerk ver

dient, gelijk de mozaïk door GHIRLANDAJO het „schi l 

derwerk voor de eeuwigheid" genoemd werd. 

Sedert eenige jaren zijn zeer belangrijke proeven 

genomen, die het bovenstaande ten volle bevestigen. 

De heer SÉBASTIEN CORNU heeft eene belangrijke 

schildering op lava uitgevoerd, die bestemd is voor 

de kerk van Samt-Leu Taverny eu wier uitslag volko

men gunstig mag heeten. 

Hetzelfde is te zeggen ten opzigte van het groote 

kunstwerk op gebakken steenen, door den heer PAUL 

BALZE al-fresco uitgevoerd, voor de vi l la Mag l iua die 

waarschijnlijk door RAPHAEL is gebouwd. Deze fresco

schildering was op de laatste wereldtentoonstelling 

te Parijs te z ien , en is onlangs op het voorplein van 

de École Imperiale des Beaux-Arts aldaar geplaatst 

geworden. 

Tijdens mijn verblijf tc Munchen, heb ik daar de 

nieuwe Pinakotheek van buiten al-fresco zien beschil

deren. Naar ik verneem, zijn die schilderwerken nu na 

12 jaren in lang geen gunstigen toestand meer, hetgeen, 

wegens de opene l igg ing van het gebouw en de w e i 

nige beschutting dier schilderwerken door kroonlijsten 

of indieping, en nog minder tegenover het zoo veran

derlijk klimaat i n Beijeren, niemand verwonderen mag. 

M e t veel regt heeft de historieschilder MOTTEZ 

ernstige pogingen i n het werk gesteld, om deze 

schoone schildermanier weder i n eere te brengen. 

Deze kunstenaar heeft verschillende belangrijke tafe-

reelen i n fresco uitgevoerd, en bepaald bewezen, 

dat de stelsels der ouden niet verloren waren ge

gaan, maar bovendien dat deze schilderkunst voor 

de versiering van kerken i n onze dagen denzelfden 

indruk weet weer te geven, dien de vroegere volken 

hebben beoogd. De frescoos van de porche voor de 

kerk Saint-Germain 1'Auxcrrois hebben sedert een 

twintigtal jaren bijzonder het oog tot zich getrokken, 

en zijn goed bewaard gebleven omdat zij tegen weer 
en wind beschut zijn. 

M e n beschuldigde echter den heer MOTTEZ dat hij 

het doel niet al te wel had voor oogeu gehouden, 

omdat hij op eene te letterlijke wijze de meesters uit 

de 14 e eeuw had nagebootst. D ie beschuldiging was 

niet onbil l i jk , en kwam van eene liberale moderne 

zijde. Zijne schilderingen schijnen, uit een dekoratief 

oogpunt, inderdaad ook een weinig ledig. 

Zij zijn in grootschen stijl ontworpen, breed 

en eenvoudig gedacht en uitgevoerd, gelijk die der 

voornaamste rlorentijnschc fresco-schilderwerken. M e n 

verweet den heer MOTTEZ wil lekeurige onvolmaakt

heden en een streven naar a r c h a ï s m u s , dat aan den 

ijver van een nieuweling {neophyte) deed denken. D e 

heer MOTTEZ heeft deze opmerkingen ter harte ge

nomen. In de schilderingen van de kapel Saint-

M a r t i n in de kerk Saint-Sulpice, die hij onlangs vol

tooide, toont hij zich meer dan ooit meester over de 

stoffelijke behandeling en heeft hij de bezwaren, waar

van wij spraken, volkomen weten te overwinnen. 

Zijne nieuwe komposi t iën zijn meer vrij en oor

spronkelijk en minder strak en symetrisch. Zijne vor

men ziju van betere gehalte en vaster. 

H i j maakt z i ch , bij de afmetingen welke het muur

schilderen meebrengt, de vorderingen ten nutte, die 

sedert de laatste vier eeuwen zijn op te merken. 

De onderwerpen der beide groote kompos i t i ën , die 

de heer MOTTEZ in de kapel van Saint-Sulpice heeft 

uitgevoerd, zijn ontleend aan de legende van den hei

ligen MARTINTJS, voorgesteld op het oogenblik dat hij 

de helft van zijnen mantel aan een arme geeft. D e 

heer MOTTEZ heeft zich streng gehouden aan het ver

haal van de zoogenaamde Légende dorée. 

Deze overlevering komt hierop neder. De heilige 

MARTINUS nog zeer jong zijnde, en niettegenstaande 

het verlangen dat hem bezielde om het christendom 

te omhelzen en zich aan het kloosterleven te wijden, 

werd gedwongen ten strijde te t rekken, en de plaats 

in te nemen van zijnen vader, die overste van een legioen 

of keurbende der soldaten onder de keizers KONSTAN

TIJN en JULIANUS was. Op een winterdag de stad ver

latende, ontmoette hij een behoeftige, die bijna naakt 

was en van niemand een aalmoes gekregen had. Dade

lijk steeg MARTINUS van zijn paard, sneed met zijnen de

gen een stuk van zijn kleed en gaf dit den ongelukkige. 

A a n het bovengedeelte der schildering van den 

heer MOTTEZ is CHRISTUS voorgesteld door engelen o m 

ringd. Beneden wordt dit tafereel omsloten door een

voudige en strenge bouwvormen. Op het tweede tafe

reel is een kar voorgesteld door eenige romeinsche 

ossen getrokken, benevens het paard van den he i l ige , 

dat door een knecht wordt geleid. Op den voorgrond 

ziet men aan de eene zijde eene vrouw, die een vaas 

op het hoofd draagt en een k ind aan de hand heeft, 

zich gereed makende over de brug te gaan die een 

bevrozen stroom overspant. Aan de regterzijde slaat 

eene andere vrouw hare beide handen ineen, als een 

blijk van bewondering en medelijden. In het midden 

staat dc jonge kri jgsman, die het pand van zijnen man

tel snijdt, waarmede de arme zich omwikkel t , die op 

de kn ieën voor hem nederzit. 

D e figuur van den heilige is van een verheven 

karakter; de stand en de bewegingen zijn juist en na

tuurl i jk; het gelaat, ofschoon jong , bezit een treffende 

ui tdrukking van goedheid en medelijden. D e l inker-

groep is een van de beste partijen der schildering. D e 

vrouw is grootsch gedrapeerd; het k i n d , dat zij bij 

zich heeft, is uitmuntend zoo iu stand als in uitdruk

king . De schilderij , die breed is opgevat, wordt zeer 

goed gevuld met dit k le in aantal personen. Zonder 

hinderende stijfheid is zij vol beteekenis eu beantwoordt 

aan de voorwaarden, die voor de monumentale ver

siering worden geëischt . 

Op het andere muurvak heeft de heer MOTTEZ dc 

opwekking van een doode voorgesteld. 

De heilige MARTINUS had nabij Poitiers een k loos 

ter gesticht. Tijdens hij eens afwezig was, stierf een 

zijner leerlingen zonder den christendoop te hebben 

ontvangen. N a zijne terugkomst, bragt hij het l i jk 

in zijne cel en riep het door zijne redevoeringen en 

toespraken in het leven terug »). 

De overledene is voorgesteld als verhalende het 

doodvonnis over hem uitgesproken. Twee engelen ge

leidden hem naar de duistere gewesten, toen het den 

Oppersten Regter werd bekend gemaakt dat het de 

heilige MARTINUS was dié voor hem bad. Daarop 

kregen de engelen bevel hem terug te brengen. 

De schilder heeft het oogenblik gekozen waarop 

de doode half ontwaakt zich in zijne doodkist opheft. 

De monniken verwijderen zich, terwijl hunne gebaren 

dc verwondering en u i td rukking van schrik aangeven 

die dit mirakel bij hen veroorzaakt. 

D e heilige is op den voorgrond van de schilderij 

knielend voorgesteld, de handen ten hemel geheven, 

en in zijn gebed verdiept, ziet hij niets van al wat 

om hem heen gebeurt. 

De u i td rukking van zijn gelaat, dat hoop en opge

togenheid kenmerkt , is ge lukkig en gaat voor den 

geloovigen geest niet verloren. 

D e heer MOTTEZ begrijpt en zoekt datgene, wat 

zich in zijne kerk en dekoratie goed staande houdt. 

H i j stelt zijne onderwerpen duidelijk en eenvou

dig voor. H i j heeft den moed geen onderdeel twee

maal te herhalen, en weet de aandacht te vestigen 

op de voorname personen en partijen van zijne kom

positiën. Deze kunstenaar heeft voor geene moeijelijk-

heden teruggedeinsd, om zich met de behandeling 

der oude fresco-schilderijen bekend te maken. H i j 

heeft zich niet tevreden gesteld met de inl icht ingen, 

ons door VASARI (een van de grootste vijanden en be

strijders der gothiek) cn andere schrijvers der 10 l l ° 

eeuw gegeven; hij heeft tot de bron willen gaan en 

een ijver cn naauwgezetheid aan den dag gelegd, die 

niet genoeg kunnen gewaardeerd worden. 

H i j heeft zelfs de verhandeling over dc schilder

kunst2) van CENNINO CENNINI vertaald cn met zijne 

aanteckeningen verrijkt. D i t boek behoort i n handen 

van alle fresco-schilders te zijn. He t bevat de naauw-

') ITicr ia liet blijkbaar dat in deze legende wat al te veel 
gefuntniseerd eu „verguld" is; althans ik hcelit aau dit mirakel 
niets hoegenaamd. L_ 

') Traité de la pei/ilure, par C E N N I N O C E N N I N I , traduit par 
V1CTOB M O T T E Z . 1'aris, B E N O I A B D . 1868. 
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keurigste en volledigste inlichtingen over de stelsels 

die voornamelijk door de schilders der 1 5 d o eeuw 

zijn toegepast. 

C E N N I N O was beter dan ieder ander bevoegd een 

dusdanig onderwerp te behandelen; hij was leerling 

van A O N O L A G A D D I , zoon van G A D U O den mede-ar

beider van G I O T T O . H i j schreef zijn boek ten jare 

1437, in den ouderdom van 80 jaren. 

Hie ru i t volgt dat hij een groot deel van zijn leven 

had doorgebragt ten tijde dat de fresco-schilderwerken 

bloeiden, en de inlichtingen die hij ons geeft ver

dienen alzoo een hooge mate van vertrouwen. 

De stoffelijke behandeling van deze verheven de

koratieve kunst is ons genoegzaam door hem bekend 

gemaakt. De moeijelijkheden die het tegenwoor

d ig streven ontmoet om de godsdienstige schilder

kunst weder op te heffen, die zich naar de kerke

lijke wetten, eischen en gebruiken regelen moet, 

spruiten minder voort uit de onwetendheid en den 

lust tot tegenkanting, dan wel uit den verstandelijken 

en zedelijken toestand en de verhouding waarin de 

kerkkunstenaar en het publiek zich bevinden. Daarbij 

komen de hedendaagsche zucht tot het reële en ma

ter iële en het regt van alle denkende koppen, want 

zij besluiten overeenkomstig het lokaal belang en de 

beschaving. 
Zoodanige vrijheden bestonden vroeger niet. In de 

14" eeuw was de kunst een tak , de wederhelft, de 
ziel van het christendom. Zonder schilderij was er 
bijna geen geloof. 

D e kerk beheerschte de kunst , en ik verheug er 
mij i n , dat in onze dagen de scheiding van beide al 
meer en meer veld wint. In een tijd toen de boeken 
zeldzaam waren en de onwetendheid van het volk verba
zend groot moet zijn geweest, werd het aan schilders 
en beeldhouwers tot taak gesteld door vormen en li j
nen eene taal te spreken, die enkel voor geleerden 
te verstaan was, te meer daar de onderwerpen, uit de 
gewijde boeken en godsdienstige legenden getrokken, 
meestal een zoo diep wijsgeerige beteekenis hadden, 
dat het volk er , gelijk men het noemt, niet bij kon. 

De verhandeling van C E N N I N O vermeldt op iedere 
bladzijde hoe men zich in zijnen tijd den kunstenaar 
en de kunst voorstelde. 

H i j begint zijn boek met deze regels: 
„ H i e r begint het boek der kunst , gemaakt en za

mengesteld door C E N N I N O nA C O L I . E , onder opzien tot 
G o d en tot de maagd M A R I A , met eerbied voor G I O T T O , 
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voor G A D D O en voor A G N O L A G A D D I , meester van C E N 

N I N O , en tot nu t , welzijn en voordeel van hen , die 
zich op gemelde fresco-kunst wi l len toeleggen", enz. 

Het boek eindigt met een k inder l i jk , vroom en 
niet ondegelijk opwekkend woord van dezen inhoud: 

„ B i d d e n wij den Allerhoogste, onze Lieve V r o u w , 
den heiligen J O H A N N E S , den heiligen L U C A S , evangelist 
en schilder, opdat zij ons begenadigen en versterken, 
om in vrede de lasten en moeijelijkheden dezer wereld 
te dragen, en verzoeken wij aan hen die dit boek 
zullen bestuderen, de gunst, dat zij het wel verstaan 
en onthouden, opdat zij in vrede onder het zweet huns 
aanschijns leven, opdat zij hun gezin op deze aarde 
over de genade der vergiffenis onderhouden, en opdat 
zij het hoogere leven ingaan met roem al de eeuwen 
door. Zoo zij het!! " 

C E N N I N O was zeker een braaf, opregt, godsdienstig 
kunstenaar. Ware hij het niet geweest, dan had hij 
zoo niet in zijn boek durven spreken. In het hoofd
stuk door C E N N I N O aan de studie van het teekenen 
gewijd, zegt hij o. a. tot den jongen schilder: „ M e r k 
op dat de meest volmaakte leidsman dien men heb
ben kan , de poort van den roem die tot de teeken
kunst geleidt, niets anders is dan: de natuur. Naar 
de natuur te teekenen gaat boven alles." H i j voegt 
er b i j : „ U w leven moet zoodanig geregeld zi jn , als 
of gij student in de godgeleerdheid, wijsbegeerte of 
eenige andere wetenschap waart, met gematigdheid 
drinkende en etende, twee malen daags zijn voldoende; 
u vergenoegende met pasteijen en ligte wijnen (ei, 
ei!); wakende voor uwe hand dat zij niet te dik
werf vermoeid wordt , zoo als door het werpen met 
steenen, ijzeren staven {pieuw de /er), of iedere andere 
bezigheid die haar nadeelig kan zijn of doet beven." 

Wat een zorg voor het ligchaam en zijne onder
deden! Menige schilder zal er van watertanden. — 
C E N N I N O vervolgt aldus: / /Nog eene andere zaak kan 
uwe hand zoo bewegelijk en bevend maken, dat z i j , 
gelijk een blad papier, door den wind bewogen 
wordt; het is eene te drukke gemeenschap met vrou
w e n " ; enz. enz. 

W a t al zorgen en goede raad van den tachtigjari
gen C E N N I N O D A C O L L K ! G e l u k k i g hij die ze niet 
noodig heeft. Waarom gaf hij ze zijnen tijdgenooten? 
Dat is eene veelbeteekenende vraag. 

Zijne raadgevingen zijn, op het physisch en zede
lijk terrein, altijd en door alle eeuwen voortreffelijk 
voor allen. Ik heb slechts de denkwijze en de degelijke 
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zedeles van C E N N I N O wi l len boekstaven; om te doen 
kennen hoe hij over een fresco-kunstenaar en [over 
het belang en het karakter van zijne roeping dacht. 

D e wereld is sedert vier eeuwen niet slechter ge
worden, maar heeft zich tot in den grond gewij
z igd . Maar die gelooven haasten zich niet. A a n het 
einde van de beroeringen in de middeleeuwen was de 
mensch meer dan thans een vreemdeling op aarde. De 
zware stormen, die de Renaissance hadden bedreigd, 
waren bedaard. He t volk dacht meê . He t was met 
de middeleeuwsche menschen slecht gesteld; overal 
heerschten angst en onzekerheid. 

De kunstenaar bezat weinig persoonlijkheid. H e t 
rustige, kalme leven dat wij thans genieten, is 
niet in staat een denkbeeld te geven van de onze
kerheid en onrust die toen heerschten. M e n leefde 
als geslingerd tusschen de herinneringen aan niet te 
omschrijven ellende en de hoop op betere bestemming, 
die men toen nog slechts zeer flaauw begreep. Te 
midden van dien angst, van die pestziekten, van dien 
hongersnood en van die burgeroorlogen, te midden 
van die plunderingen en geweldenarijen van allerlei 
soort, welke op dat tijdstip Midden-Europa teisterden, 
hield de verbeelding zich aan het onmogelijke en het 
verbazende vast, en om der harde werkelijkheid te ont
vlieden, schiep zij zich een hersenschimmige wereld, 
die met vizioenen en wonderen en allerlei zonderlinge 
ideeën bevolkt en bewolkt was. Boven deze aarde, 
waar het kwaad maar ook het goede heerscht, opent 
zich een schitterende hemel. In dien hemel zal de 
mensch eene verzachting en een troost voor zijne 
smarten ontvangen. D e opgewonden ziel kent perk 
noch paal; zij strijdt tusschen de woede (der hel) 
en de verrukking van het paradijs. M e n schreef in 
die tijden allerlei boeken, enkele van verheven r i g 
t ing , zoo als die van D A N T E . Ve le van die boeken 
ademden een kinderli jken geest en een bekoorlijk 
vernuft, gelijk b . v. de verhaaltjes en vertellingen 
van den heiligen F R A N C I S C U S . In die verhalen waren 
personen, die genoegzaam onze tijdgenooten zi jn, in ! 
onmiddellijke en aanhoudende gemeenschap met het 
Opperwezen gesteld; men had hun een soort levens
kracht geschonken, die noch van den mensch noch 
van een engel is. 

Zoo als veelal bij iedere eerste schrede op het ter
rein van beschaving, de gedachten zich door schimmen 
ui tdrukken, zoo regeerden de overlevering en het mi
rakel bijna overal. A l de godsdienstige geloofsbegrippen 
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nemen eene gedaante aan al de idealen, door de ge-
loovigen in het leven geroepen, worden werkelijkheden. 
Niet alleen wordt de schilder begrepen, wanneer hij 
geheiligde voorstellingen afbeeldt; maar zelfs verstaat 
men hem, als hi j , tot onderwerp van zijne schilderij , 
die volks-overlevcringen en mirakuleuze vertellingen 
kiest, welke de kinderen reeds kenden vóór dat zij 
konden praten. 

De taak van den schilder der godsdienst was 
toen vrij gemakkelijk. W i e met halve woorden zijne 
kunsttaal sprak, werd vrij goed verstaan. Zijne wer
ken beantwoordden aan algemeene begrippen. H i j 
was in een onmiddellijk en naauw verband met 
zijne kerk en hare voogden. Zi jn geest, zijn genie 
werd geholpen, geleid, ondersteund en zonder op
houden door de geestdrift van het volk aangespoord. 
Thans is het niet meer zoo, want het volk is ver
deeld en regeert zich zelf en zijne kerken. De over
levering en zelfs de godsdienstige tafereel en in kleuren 
worden nu minder algemeen gewaardeerd dan toen. 
Dezelfde denkbeelden heerschen nog wel hier en 
daar, maar zij hebben een meer afgezonderden vorm 
aangenomen. Van daar, dat de kunstenaar, in plaats 
van zijnen tijd te volgen, niet zelden verpligt is er 
tegen op te gaan en te strijden. W i l hij zich eene 
oorspronkelijke fresco-kunst vormen, gelijk die in het 
begin der italiaansche Renaissance schitterde, dan is hij 
genoodznakt bij de ouden ter leerschole te gaan en 
bij hen de stoffe voor zijne taal en vormen en k leur 
te putten. 

E n toch baant zich het fresco-schilderwerk vooral 
in de katholieke kerken een weg. Het zijn niet enkel 
de tempels uit Egypte en Griekenland, de gothische 
kerken uit de middeleeuwen, de woningen uit Pom-
peji, die in onze dagen tot voorbeeld kunnen strek
ken, maar het zijn ook de fresco-schilderwerken del
i s ' " en 19*" eeuw. 

Is het de terugkeer tot de oudheid die zoo hier en 

daar te voorschijn komt? J a , want het is zelfs voor

speld, dat over vijftig jaar de bouwkunst ook in ons 

land die der middeleeuwen zou zijn. 

Dat gelooven wij niet, tenzij de handvol liefheb

bers die het daarheen trachten te dr i jven , zeer aan

merkelijk i n aantal toenemc en zij zich tegen dien 

tijd duizenden malen meer invloed bij het publiek heb

ben weten te verschaffen. D e dekoratieve smaak om 

muren en pijlers met gekleurde tafereelen en orna

menten te voorzien, doet zich op nieuw, bij enkelen 
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van de verniogenden der aarde, en ook bij sommigen 

van C R E S U S zonen in ons land kennen. W i j juichen dit 

voor hen van ganscher harte toe. Het zou mij niet moeije-

lijk zijn eenige sprekende voorbeelden aan te geven. 

Op het huishoudelijk en kerkelijk gebied zijn er 

altijd lieden geweest, die aan het fresco-schilderwerk 

verre de voorkeur gaven boven gekleurd behangsel 

van zijde, katoen, leder of papier gemaakt, of dit 

verkozen in plaats van een overdeksel met g ips , kleur

stof en gemalen krijt. Waar zij gelijk of ongelijk heb

ben , wil len wij hier zelfs niet gissen; of zij in elk 

opzigt in de keuze der onderwerpen, die ze doen schil

deren , het behoud van s t i j l , de eenheid tusschen den 

passer en het penseel, de liefelijkheid en harmonie in 

k l e u r , het streng karakter in lijnen en vormen, ge

l u k k i g zijn geweest, durf ik op goede gronden betwij

felen. Maar die kunst is vooral hier te lande in hare 

geboorte en prilste jeugd. Oordeelen wij over haar 

dus voorhands of zeer zacht of liever in 't geheel niet. 

A l s S O C R A T E S in het openbaar moest spreken, dan 

riep hij vooraf zijne goden aan, en bad hun.om kracht 

en welslagen van zijn pogen. Doen wij dat ook voor 

onze nederlandsche fresco-schilders. 

Z i j , die in ons land zich i n de al-fresco-kunst 

oefenen, en deze hier en daar toepassen, moeten dien 

wijsgeer volgen, en als zij soms geen goden hebben, 

dan nemen zij tot hulp de boeken der ware wijsheid 

en der degelijke ondervinding, of liever zij bekwamen 

zich eerst degelijk binnenskamers. Vooral is het in die 

boeken schier op elke bladzijde te lezen, hoe die kunst 

geschikt kan zijn tot beschaving, in velerlei opzigt, van 

het volk. Moet het penseel tot het vormen en instand

houden van een opregt godvruchtig gemoed, tot het 

indachtig blijven aan vroegere zeer vrome denkbeel

den , kinderlijke geloofsstellingen en allerlei overleverin

gen ook in onze dagen bijdragen, dan behooren de on

derwerpen van zoodanig rein gehalte, van zoo duidelijke 

voorstelling en beteekenis te zi jn, dat zij aan onze eeuw 

en onze beschaving waarachtige voordeelen brengen. 

Daarom waarheid en eenvoud, zonder opsmukking 

of overdri jving, zonder kleingeestigheden, als wij ker

ken bouwen en die al-fresco beschilderen. Stemmig

heid in kleur en v o r m , en geen maxquc aux mille 

conlcurs, geen doos neurenberger speelgoed voor groote 

menschen en kerken. Boven alles behooren de fresco

schilderwerken zich naar den bouwstijl , de vormen, 

het vaste beeld- en snijwerk, de verlichting van het ge

bouw, dat men versieren w i l , te regelen en te plooijen. 

Die godsdienst ig-his tor ië le polychromie mag met 

haar ornament nooit boven de architektuur domineren. 

Zij moet hare zusterkunsten schragen en vereeni

gen , gelijk dat in de dagen der grieksche tempelbouw

kunst reeds voor tweeduizend jaren zoo voortreffelijk 

is gedaan. 

Ook hier hebben velen van de oud-grieksche bouw

meesters en de grieksche tempel- of muurschilderwer

ken als grondslag voor de middeleeuwen gediend, en 

naar mijne meening zijn zij als reine voorbeelden in 

onze dagen verre te verkiezen boven de vaak kabelbont 

beschilderde pijlers, kapiteelen, bogen, friezen en 

muurvlakken van kerken , gebouwd in den romaansch-

gothischen s t i j l , en zelfs van die i n zijn tijdperk van 

bloei en verval gesticht, dat i s : van het jaar 1000 

tot 1600 onzes Heeren. 

DE ZEVEN WONDEREN DER WERELD. 
Voordragt, gehouden door den heer W. C. VAN OOOR, in de afdeeling Rotterdam van de Maatschappij 

Tot bevordering der Houwkunst. 

(zin DL. X I V , BLZ. 265.) 

n. DE KOLOSSUS V A N RHODTJS. 

In een onzer bijeenkomsten van het vorige jaar J ben toen een blik op de voornaamste der egyptische 

heb i k eenige oogenblikkcn uwe welwillende aan- pyramidcn geslagen en daarna een enkel woord over 

dacht verzocht, om een van dc zoogenaamde „zeven andere dergelijke bouwwerken gezegd. W i j zullen 

wonderen der w e r e l d " met u te beschouwen; wij heb- ! thans de toen aangevangen taak vervolgen door een an-

der dezer wonderen, den kolossus van Rhodus, te 

behandelen. 

Van dit beeld zelf valt zeer weinig te zeggen. 

Wat wij er met genoegzame historische zekerheid van 

kunnen mededeelcn bestaat grootendeels i n de ver

melding van zijn ontstaan en verdwijnen. Ik stel mij 

ook voor het een en ander over de metaalwerkers-

kunst in vroegcren en lateren tijd aan U mede tc dcclcn, 

en ten slotte nog iets aangaande enkele andere kolos

sale standbeelden er bij te voegen. 

De kolossus van Uhodus was een van koper ver

vaardigd beeld van APOLLO, ter aanmerkelijke hoogte 

van 125 grieksche voet of 38 e l , geplaatst aan den 

ingang van een der havens van de stad Rhodus, op 

het eiland van denzelfden naam, in de MiddellandscAe 

zee gelegen. 

De Rhodiërs waren eeuwen lang bekend als be

oefenaars der wetenschappen en bevorderaars van 

letteren en kunsten. Uhodus onderwierp z ich , even 

als het overige Griekenland, aan A L E X A N D E R den Groote; 

doch na het overlijden van dezen vorst werden zijne 

troepen door de Rhodië r s verdreven. 

H u n handel met Egypte leverde hun vele voor

deelen op , waarom zij zich met PTOLEMEUS SOTER ver

bonden cn ANTIGONUS weigerden hem i n zijnen oorlog 

met de Egyptcnaars behulpzaam te z i jn ; dit was oor

zaak dat deze vorst zijnen zoon DEMETRIUS met eene 

vloot uitzond, om den handel tusschen Rhodus en 

Egypte te verhinderen. In den oorlog, het gevolg van 

deze handelwijze, bleef de overwinning in alle gevech

ten aan de zijde der Rhodiërs . ANTIOONUS, hierdoor 

verbitterd, zond nan D E M E T R I U S nieuwe schepen, met 

de noodige wapenen en ander oorlogstuig, opdat hij 

de stad zou kunnen belegeren. De vloot bestond uit 

370 schepen met -10000 soldaten, paarden en hulp

benden. Met deze middelen werd het eerste beleg 

voor Uhodus gcslngen: een onheil dat dc stad later 

nog verscheidene malen moest doorstaan. De moed 

der belegerden werd geëvenaard door het vernuft, 

waarmede de belegeraars wisten gebruik te maken 

van het stormgcrccdschap, dat de werktuigkundigen 

te hunner beschikking stelden. 

De Rhod ië r s , door PTOLEMEUS ondersteund, deden 

DEMETRIUS het beleg opbreken en noodzaakten hem 

vrede met hen te sluiten, op voorwaarde dat zij zijne 

bondgenooten zouden zijn tegen al zijne vijanden, 

PTOLEMEUS uitgezonderd. Alzoo eindigde deze oorlop;, 

nadat de stad twaalf maanden belegerd was geweest. 
D l , X V . 

N a den vrede werden de tempels en muren der stad 

herbouwd. 

DEMETRIUS, vol bewondering over den moed, welken 

de Rhod ië r s in het beleg ten toon gespreid hadden, 

schonk hun al het oorlogstuig dat hij bij de belegering 

tegen hen gebruikt had ; dit werd door hen verkocht, 

en van de opbrengst daarvan, 300 talenten ( ƒ 7 5 0 , 0 0 0 ) , 

maakten zij het beroemde kolossus-beeld, ter eere van 

A P O L L O , den beschermgod van het eiland, als blijk van 

erkentelijkheid voor de hulp die zij in den oorlog van 

hem ontvangen hadden. 

Het beeld was vervaardigd door CHARES van Lin

das, leer l ing van LYSIPPOS, een der beroemdste beeld

houwers van Griekenland, van w i e n , onder andere 

meesterstukken, een zonnewagen te Rhodus aanwezig 

was. C H A R E S , door LACHES geholpen, werkte twaalf 

jaren aan dit kunstgewrocht. ') 

De hoogte van het beeld tc Rhodus was , zoo als 

reeds gezegd i s , 38 e l ; de duim was zoo d ik , dat slechts 

weinig lieden hem konden omspannen; de vingers wa

ren langer dan de meeste standbeelden. He t was ho l , en 

om er een vasten stand aan tc verzekeren, werden i n 

de onderste deelen groote steenen gemetseld. Wente l 

trappen voerden naar den top van het beeld. Som

migen veronderstellen dat de becnen van het beeld 

op de beide muren gestaan hebben, welke den ingang 

tot de haven vormde; daar de stad twee havens had 

en de ingang tot de eene vijftig voet cn die tot de 

andere slechts twint ig voet wijd was, neemt men 

aan dat de kolossus over den ingang der naauwste 

haven gestaan heeft. Anderen zijn echter van mec-

n ing , en wij gelooven te regt, dat het beeld niet 

over den ingang van een der havens, maar daarnaast 

zich bevond. Voor dit laatste gevoelen pleit de om

standigheid, dat het beeld, na te zijn omgevallen, 

op de aarde l ag , daar het bij een anderen stand, 

zoo niet geheel, dan toch zeker voor het grootste ge

deelte in de haven of in het water daar buiten moest 

gevallen zijn. 

Het beeld werd omstreeks 280 jaar vóór onze 

tijdrekening opgerigt, cn na een bestaan van nog 

geen 00 jaren door een aardbeving, — volgens 

scALUii'.R in het jaar 530 na de stichting van Rome, 

dat is omtrent 218 jaar vóór onze tijdrekening — 

') Men vergelijke hiermede I dr. IIEINUICIT BBUNN, Gesehichte 
der gricrhische/i KihisHer, I"' li.-iml, Scite Hó—418. 

(Noot van A. N. OODEPBOT.) 
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omvergeworpen. Deze aardbeving verwoestte tevens 

het zee-arsenaal en de muren der stad. 

N a de omstorting van het beeld, verzochten de 

Rhodië r s om bijstand aan de koningen van Egypte, 

Macedonië en andere landen, ten einde de stad te 

kunnen herbouwen. D e invloed, dien de bewoners van 

Rhodus door hunnen uitgebreiden handel verkregen 

hadden, was zoo groot, dat hun verzoek terstond door 

milde bijdragen gevolgd werd. De volken van Klein-

Azië aarzelden geen oogenblik eene stad te hulp te 

komen , wier vloten de zeeën van roovers zuiverden 

en overal hare handelsbetrekkingen uitbreidde; hier

door werd de stad in haren vroegeren luister hersteld. 

De godspraak van Delphi verbood evenwel aan de 

Rhod ië r s het kolossusbeeld weder op te rigten. 

Nadat het beeld gedurende 869 jaren in dien 

toestand gelegen had, werd het in het jaar 651 onzer 

jaartel l ing, door de Saracenen, die destijds het eiland 

in bezit hadden, onder den derden khalif OTHMAN, 

aan een koopman van Edexxa verkocht, die het metaal 

er van i n 800 a 900 kameel vrachten liet wegvoeren. 

Wanneer iedere vracht op 400 ned. pond gesteld 

wordt , dan zou de geheele hoeveelheid metaal van 

het beeld ongeveer 340,000 pond bedragen hebben. 

Het is te veronderstellen dat wij hier niet aan 

een gegoten beeld te denken hebben, maar aan een 

zoodanig, zamengesteld uit verscheidene gedreven 

platen, welke aan elkander geklonken werden; want 

hoe hoog wij ook de kunstvlijt van bijna 21 eeuwen 

geleden mogen schatten, is het uit andere, ons door 

de oude geschiedschrijvers nagelaten bescheiden op te 

maken, dat de metaalgietkunst toen nog niet die mate 

van volkomenheid bereikt had, welke noodig was om 

een dergelijk kunststuk, en wel in die afmetingen, 

tot een goed einde te brengen. 

H e t verwerken van metalen k l imt tot de hoogste 

oudheid op ; het zijn niet alleen de gewijde schrif

ten , welke dit ter onzer kennis brengen, maar 

ook de bescheiden, waaruit wij de geschiedenis 

der B a b y l o n i ë r s , Gr ieken en andere oude volken 

putten. De bij de oudste Grieken het meest ver

werkte metalen waren koper en ijzer, alsmede tin 

en lood , en de edele metalen goud en zilver. He t 

koper was echter het meest in gebruik ; de meeste 

wapenen en metalen huisraden en werktuigen werden 

er van vervaardigd. De vermenging van metalen ge

schiedde ook reeds vóór de 50 ' Olympiade (550 vóór 

onze jaartelling), en het is vooral de ontdekking 

I der eigenschappen, die eene vermenging van koper 

:, met tin aan het daaruit gevormde metaal, brons ge-
1 naamd, mededeelt, welke het gebruik er van zeer 

bevorderde. W i j mogen ons verheugen dat deze 

goede eigenschappen reeds zoo vroeg ontdekt zijn ge-

! worden, want ware de metaalkennis in die oude tij

den gelijk aan die van onzen tijd geweest en had 

men toen, even als n u , voor bijna alles ijzer en 

staal gebruikt, dan zouden wij thans van vele oude 

gebruiken en werktuigen slechts zeer onvolkomen be-

., grippen hebben, daar i n dit geval de roest niet dan 

eenige onbeduidende fragmenten van de uit die me

talen vervaardigde voorwerpen zou hebben verschoond. 

B i j het gebruik van zuiver koper , hetwelk aan den i n 

vloed van de lucht en vochtigheid ook niet eeuwigdu

rend weerstand biedt, zouden vele overblijfselen van 

vroegere werkstukken wel wat beter bewaard gebleven 

zi jn , doch zeker niet in die mate, als wanneer zij van 

brons zijn vervaardigd, hetwelk het allerbest den tand 

des tijds wederstaat. M e n behoeft, om zich hiervan 

ten volle te overtuigen, zich slechts het Museum Por-

t i c i , waar alle oudheden verzameld zijn in de opgra

vingen van Pompei en llerculanuin gevonden, voor 

den geest te brengen. D e bronzen standbeelden, 

welke in dit museum in zoo groote menigte gevon

den worden en andere daarvan vervaardigde voor

werpen, zijn zeer goed in stand gebleven; die van 

koper daarentegen zijn iets meer verminkt en die 

van ijzer geheel onkenbaar. 

De groote zwarigheden welke de verwerking met 

den hamer aanbood en de hooge warmtegraad die 

noodig is om het koper te smelten, belemmerden het 

gebruik er van; maar door de zamensmelting van 

koper en tin verkreeg men een stof, die weeker en 

sterker was dan het koper alleen, zich onder lager 

temperatuur liet smelten e n , wegens de digtheid 

harer massa, zeer sterk was en bovendien vloeibaar 

genoeg om alle deelen van een gietvorm te vu l len , 

zoodat alle krommingen, alle v l akken , in één woord 

alle deelen van den v o r m , met de grootste naauw-

keurigheid werden wedergegeven. Deze kompositie 

was ook hard genoeg om aan sterke schokken te 

weerstaan, terwijl zij door de oxydatie, welke tot 

slechts zeer geringe diepte doordringt, zeer weinig 

werd aangetast, en dit metaal zelfs door die dunne 

laag verder tegen den invloed van lucht en vochtig

heid beschermd wordt en een schcone groene kleur 

verkrijgt. 

De eer der ui tvinding van het gieten van metalen 

in vormen, werd door de Grieken toegekend aan een 

samischen kunstenaar, R H O E K O S , den zoon van P H I L E A S 

en zijnen zoon T H E O D O R O S . L ) 

De ontdekking dezer gunstige eigenschappen van 

het brons gaf aan de nog sluimerende industrie 

van den ouden tijd zonder twijfel een zeer groote 

uitbreiding. Het brons bood werkelijk niet alleen 

eene tot toen onbekende gemakkelijkheid i n de be

werking aan, door de meerdere vloeibaarheid, maar 

gaf ook een grootere zekerheid van langen duur. 

Zoo werd het dan ook, bij de vervaardiging van wa

penen en snijdende werktuigen, door alle volken der 

oudheid aangewend. M e n bediende zich van dit ma

teriaal voor alle voorwerpen, die groote waarde hadden 

of aan belangrijke krachten wederstand moesten bie

den; in één woord , het brons was gedurende vele 

eeuwen het ijzer der ouden. 

De wijze van smelten en de vorm van den oven, 

destijds in gebruik, zijn ons ten eenenmale onbekend. 

Thans nog, nu scheikunde en metaalkennis zulke groote 

vorderingen gemaakt hebben, is het in alle deelen 

gelukkig uitvallen van een groot gietwerk in brons 

een niet alledaagsche gebeurtenis. Hoe groot moeten 

dan niet de zwarigheden geweest zi jn, welke de ou

den, bij het lage standpunt waarop die wetenschappen 

toen stonden, moesten overwinnen. Zeker moesten 

zij de schoonheid van voorwerpen in brons zeer leven

dig gevoelen, om zich te laten verleiden, tegen zoo 

vele zwarigheden met zulke geringe middelen in het 

strijdperk te treden. 

De schoone kunsten wachtten ook niet lang om 

voordeel van dit metaal te t rekken, zoodat men zich 

niet behoeft te verwonderen het brons reeds bij de 

oudste monumenten der Egyptcnaren gebruikt te zien, 

en wel , onder meer, in den vorm van deuren. W i j 

vinden toch vermeld, dat in een der poorten van een 

paleis, welks overblijfselen ten noorden van Lu.vor bij 

het dorp Kornak l i ggen , en tot het oude Thcbae be

hoord hebben, bronzen deuren waren. Bedoelde poort, 

in de pylone voor het paleis aangebragt, was 6.50 el 

breed en 19 el hoog. Aan een tempel, tot dit paleis 

behoorende, is een poort van 0.30 el breed en nage

noeg 20 el hoog, welke ook met bronzen deuren, met 

kleine deurtjes daarin, gesloten was. 

') Verg. dr. H . BBI.NN in hot aangehaalde werk. 1"' B., S. 

De bescheiden, waaruit wij onze kennis van de 
! bouwwerken i n en om de stad Babylon putten, mel

den ons dat de posten en drempels, waarin zich de 

100 deuren in de muren van Babel bewogen, even als 

die deuren zeiven, van metaal waren. Deze deuren 

werden door D A R I U S vernield. 

B i j de Phenic iërs was het gebruik van metaal niet 

onbekend; zij vervaardigden er vaten van, sierlijk en 

dikwijls kolossaal van vorm. 

In de boeken der Hei l ige Schrift wordt reeds 

j i n de vroegste geschiedverhalen van het koper mel

ding gemaakt; zoo b. v. dat de Phi l is t i jnen, na S I M -

S O N bemagtigd te hebben, hem met koperen ke

tenen boeiden. Volgens den joodschen geschiedschrij

ver F L A V I Ü S J O S E P H U S , liet koning S A L O M O , door H I R A M 

van Tgrits, twee bronzen zuilen gieten, welke met 

rijk versierde kapiteelen gekroond waren; zij waren 

\ 18 ellebogen (ongeveer 10 el) hoog, 12 ellebogen 

in omtrek en hadden een metaaldikte van 1 duim. 

Deze zuilen werden aan den ingang van den voorhof 

van den beroemden tempel te Jeruzalem opgerigt. 

Dezelfde metaalgieter vervaardigde nog meer werk

stukken van groote afmetingen van gegoten koper. A l 

deze werken bewijzen voldoende, dat het gebruik van 

koper en brons in die vroege tijden reeds van vrij 

uitgebreide toepassing was. 

De grieksche metaalwerkers stonden in het algemeen 

onder de bescherming van hunnen patroon V Ü L K A N U S . 

( H E P H A E S T O S ) . Z i j moeten al vroeg hunne werkstukken met 

figuren versierd hebben, gelijk blijkt uit de beschrij

v ing van het schild van A C H I L L E S door H O M E R U S , waarop 

groote zamenstellingen uit talrijke beelden bestaande 

voorkomen; daaruit kan men opmaken dat de metaal

platen reeds vroeg met kleine beeldjes belegd werden. 

M e n kan hierbij niet anders te werk gegaan z i jn , dan 

dat men het verzachte en tot bladen geslagen metaal 

door scherpe werktuigen tot allerlei figuren knipte en 

met nagels, stiften of dergelijken, op een g ladges le

pen grond vastklonk; want aan drijfwerk is hier nog 

niet te denken. De vastgeklonken figuren waren 

[ meestal van een ander metaal dan de grond, en wer

den langzamerhand sierlijker en juister van vorm. 

Van de gereedschappen en het huisraad van me

taal , zoo als zij in de grootste volkomenheid door 

H E P H A E S T O S vervaardigd werden, roemt H O M E R U S ketels, 

schalen, drievoeten, bekers, harnassen en schilden, 

gedeeltelijk als griekschen, gedeeltelijk als buitenland-

schen arbeid, aan welke voorwerpen eene groote 
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menigte verschillende metalen en metaalvermengin

gen als versieringen voorkwamen, die voortreffelijk 

bij elkander gevoegd werden. H O M E R U S maakt in zijne 

heldendichten gewag van drievoeten van H E P H A E S T O S , 

bekers van N E S T O R met twee bodems en vier oorheng-

selen waarop gouden duiven voorkwamen; vau het 

eyprische harnas en het schild met een gorgonen-kop 

versierd cn de overige wapenrusting van A G A M E M N O N , 

van het schild van A E N E A S , van dc sidonische waschva-

ten, van een egyptischen spinkorf cn vele andere zaken. 

Behalve smeden hadden de Grieken al zeer vroeg 

werklieden, die het gieten eu vermengen vau metalen 

tot een tamelijk hoogen trap opvoerden. H e t vervaar

digen van metalen standbeelden behoort echter niet 

in de eerste tijdperken van de grieksche kunst te huis , 

want P A U 8 A N 1 A 8 kon van de kunstenaars uit de sami-

sche school in zijnen tijd niet anders dan eeu ruw 

koperen standbeeld van den nacht te Ephesm ontdek

ken , en van weinige, vóór de 50* olympiade vervaar

digde, standbeelden merkt men het geslagen metalen 

standbeeld van J U P I T E R van L E A R C H O S op. l ) 

In lateren tijd werd het gebruik van brons in Grie

kenland zeer algemeen. N a dc 50" olympiade werd het 

metaalgieten bijzonder op sEgiua en Argon door talrijke 

kunstenaars uitgeoefend, tot het vervaardigen van af

beeldsels van goden en standbeelden van helden en over

winnaars in de kampspelen; ook maakte men veel werk 

van het met goud of ander metaal opleggen van houten 

standbeelden. D e voornaamste kunstenaars waren in het 

tijdperk tusschen de 50* en 80" olympiade in het metaal

werkersvak E N D O E O S en P E R I L L O S ; waarschijnlijk was de 

laatste de vervaardiger van den koperen stier van den 

tyran P H A L A R I S .
 2) De beroemde O I T I A D E S van Laeede-

mon, tegelijk dichter, beeldhouwer en bouwmeester, 

was de vervaardiger van de Chalcioekos in Laeedemon, 

een aan M I N E R V A gewijden tempel van brons, 450 jaar 

vóór onze jaartell ing gebouwd. A l l e voor het oog bloot 

liggende deelen van dit gebouw, van de basementen tot 

het fronton, waren geheel met bronzen platen bekleed, 

waarop mythologische voorstellingen, i n relief, uitge

voerd waren . 3 ) V a n metalen tempelbouw was dit niet 

het eenige voorbeeld, want P A U S A N I A S berigt ons dat 

de tempel van A P O L I . O te Delphi, toen hij ten derden 

*) Verg. dr. H. BBUNN, in liet aangehaalde werk, 1°' Band, 
Seite 48. A. H. o. 

*) Idem. 1" B., Seite 54. „ 
) Idem. 1" B., Seite 114. 

male herbouwd werd, van koper werd gemaakt en 

meest met koperen vaten, drievoeten en andere d i n 

gen opgevuld was. Deze voorbeelden kunnen nog ver

meerderd worden met dc koperen kamer, welke A C R I -

sius voor zijne dochter liet maken, en het koperen huis 

der Alo ïden , waarvan H O M E R U S gewaagt en dat een 

soort van gevangenis was. Sparta had de metaalgieters 

S A Y D R A S en C H A R T A S , welke waarschijnlijk de vervaardi

gers van het groote koperen vat waren, dat de Spar

tanen aan C R E S U S ten geschenke zonden en welks 

rand niet figuren versierd was. Tegen de 80* olym

piade moeten de metalen standbeelden in Griekenland 

zeer vermenigvuldigd zi jn , want omstreeks dien tijd 

vindt uien van een aantal mctaalgieters melding ge

maakt, a ls : van S I C Y O N en zijnen broeder A R I S T O C L E S , 

E U T E L I D A S en C H R Y S O T I I E M I S van Argot, A N T E N O R en 

AGELADA8 van Athene en meer anderen. U i t dit tijd

perk waren het metalen beeld van A T O L L O M I L E S I O S van 

K A N A C I I O S cn O I D Y M E O N , cn het beeld van C E R E S , door 

O N A T A S gegoten. Eerstgenoemd beeld werd, na de 

plundering en den brand van den tempel te Didgma, 

kolossaal groot gegoten en door X E R X E S op zijnen 

togt door Griekenland medegevoerd; het was van een 

stijve houding; de muskelen waren hoekig bewerkt; 

het hield in de uitgestrekte regterhand en arm een 

reebok en i n de nederhangende l inkerhand een boog. 

De voornaamste metaalgieters ten tijde van P H I D I A S 

waren: K A L A M I S van Athene, P Y T H A G O R A S van Bhegium, 

T E L E P H A X E S Vail PAoCtS, P O L Y K L E I T O S Van A/gOtt, M Y R O N 

van Athene; (de beide laatsten waren met P H I D I A S niet 

alleen de grootste kunstenaars van dien t i jd , maar van 

geheel Griekenland); A L K A M E N E S , de beroemdste leer

l i n g van P H I D I A S en nog een groot aantal anderen. 

Het eerste werk van P H I D I A S was het gedenktee-

ken door de Atheners, na den slag van Marathon, te 

Delphi opgerigt cn bestaande in een groep van der

tien bronzen standbeelden van goden en menschen. He t 

kolossaalste beeld dat hij vervaardigde was de metalen 

A T H E N E P R O M A C I I O S , die tusschen de Propyleen en het 

Parthenon stond, en boven de daken uitkomende, 

door de zeelieden uit zee kon gezien worden en over 

eene groote uitgestrektheid tot baken diende. 

D c in den Peloponnesus meest beoefende kunst tak, 

metalen standbeelden voor de overwinnaars in de 

spelen te gieten, werd door P O L Y K I . E I T O S verheven tot 

het vervaardigen van volkomen schoone gymnastische 

figuren. 

In den tijd van P R A X I T E I . E S en L Y S I P P O S ontmoeten 

wij als de voornaamste metaalgieters: S C O P A S vau Pa- I 

ros, welke onder anderen een metalen standbeeld van 

A P H R O D I T E P A N D E M O S , op een bok zittende, te Mis ver

vaardigd ; P O L Y K L E S en LEociiARES van Athene; Eü-

piiRANOR, T I M O T H E O S , L Y S I S T R A T O S , broeder van L Y -

S I P P O S en vele anderen. Van P R A X I T E I . E S waren twee 

metalen standbeelden van E R O S , een i n rustende hou

ding, het andere zich dc haren te zamen bindende, 

en een metalen A P H R O D I T E van welke P L I N I U S spreekt. 

L ï s i r p o s maakte voor Tarente een kolossalen Z E U S 

van 40 ellebogen hoogte. Bi j dit standbeeld was, vol

gens P L I N I I ' S , opmerkelijk, dat men het, naar gezegd 

wordt, met de hand kon bewegen, hoewel het door 

den zwaarsten storm niet kon omgeworpen worden. In 

dezelfde stad was nog een metalen H E R A K L E S . E U P H R A -

N O R vervaardigde verscheiden metalen standbeelden. 

Hoewel deze kunst , even als alle kunsten, zich 

ten tijde van P E R I K L E S zeer ontwikkelde, bereikte zij 

haren hoogsten bloei eerst onder A L E X A N D E R den Groote. 

In dien tijd bezat iedere hoofdstad van Griekenland 

eenige duizenden bronzen standbeelden, waaronder 

opmerkelijke kolossen voorkwamen. P L I N U S zegt dien

aangaande dat er ; / ontelbare voorbeelden van stout

heid in deze kunst z i jn ; die welke men zag , sche

nen als of men er zich op toegelegd had, statuen-

massaas op te r igten, die op torens geleken." Van 

die soort is de A P O L L O op het K a p i t o o l , dien M . 

L U C Ü L L U S uit Apoltonia, eene stad in Pontus, weg

voerde; hij was 30 ellebogen hoog en had 50 talen

ten gekost. Van dezelfde soort is ook de J U P I T E R van 

het Marsve ld , welke door keizer C L A U D I U S aangebragt 

werd en de „ p o m p e j a a n s c h e " genoemd wordt, omdat het 

beeld i n de nabijheid van den schouwburg van P O M P E J U S 

staat. In de stad Rhodus waren, behalve het wereld

beroemde wonder , nog honderden andere kolossen, 

waarvan ieder op zich zeiven toereikend zou geweest j 

zijn, de plaats waar hij zich bevond beroemd tc maken. 

In de reisverhalen van P A U S A N I A S door Griekenland, 

moet men zich verwonderen over het groot aantal 

bronzen standbeelden, welke deze schrijver bij iedere 

door hem gedane schrede vermeldt; vooral wanneer 

men in aanmerking neemt, dat dit land toen reeds 

300 jaren aan de Romeinen onderworpen was ge- I 

weest, die daaruit op verschillende tijden reeds d u i 

zenden bronzen standbeelden weggevoerd hadden. V a n 

de 33 kolossen welke deze reiziger beschrijft, beston

den 30 uit brons, de 3 overige waren van hout. H i j 

geeft ook nog de beschrijving van 32 ruiterstandbeel- | 

d e n , welke evenzeer van brons waren en van 24 wa

gens, waarin zich een of meer figuren bevonden min

stens van natuurlijke grootte, somwijlen met twee, 

doch meestal niet vier paarden bespannen. Eenigen 

waren omringd met te voet gaande beelden. Eindeli jk 

noemt hij 10 dieren van aanmerkelijke grootte, ook 

van brons. E n P A U S A N I A S bezocht nog maar een ge

deelte van Griekenland. De eerste quadriga (vierspan-

nige wagen) van brons gegoten, werd door de Athe

ners na den dood van P I S I S T R A T O S vervaardigd, om het 

aandenken aan hunne medeburgers, die in den strijd 

voor het vaderland den dood gevonden hadden, leven

dig te houden. 

Van bronzen deuren vinden wij bij de Grieken 

ook een voorbeeld in die voor den tempel van J U P I 

T E R te Olgntpia, welke met een voorstelling van de 

werken van H K R K U I . E S versierd waren. 

De Romeinen maakten evenzeer een uitgebreid ge

bruik van het brons. Zij bezigden het, even als de Grie

k e n , in den vorm van kandelabres, lampen, meubelen, 

drinkschalen, altaren en andere voorwerpen, inzon

derheid platen of tafels, waarop alles gegrift werd 

wat als gedenkwaardig werd aangemerkt, en welke 

in tempels of andere plaatsen geplaatst werden. 

De deurcu werden somtijds niet bronzen platen be

kleed, met nagels van hetzelfde metaal bevestigd, 

zoo als nog aan de deuren van het Pantheon te 

zien is. De deuren van den tempel van J U P I T E R 

C A P I T O L I N U S waren van verguld brons. P L I N I U S zegt 

dat de ouden de gewoonte hadden de deuren hunner 

tempels van brons te maken. M e n vindt trouwens 

nog antieke deuren die geheel uit brons bestaan, 

aan de kerk van St .-Asnius en St.-Damianus op het 

F o r u m te Rome, vroeger de tempel van R E J I U S en H O -

M U L U S . Deze deuren werden door paus A D R U M S I 

aan de kerk geschonken. Die weelde was geenszins 

alleen tot de tempels beperkt , want reeds 380 jaar 

vóór onze tijdrekening waren de versieringen aan het 

huis van C A M I L L U S van metaal. M e n bevestigde ook 

met krammen belangrijke deelen der versierselen en 

beeldwerken van brons aan de monumenten. Behalve 

historische gedenkwaardigheden werden ook op bron

zen tafels of platen verdragen, overeenkomsten en 

andere belangrijke bepalingen gegrift, welke voor den 

nazaat bewaard nioesteu blijven. 3000 van deze tafels 

gingen onder V E 8 P A 8 X A N U 8 verloren, bij den grooten 

b r a n d , die het Kapitool teisterde, waar zij bewaard 

werden. 

http://praxitei.es
http://praxitei.es
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O o k de kapiteelen en basementen van kolommen 

werden van brons vervaardigd; hierbij was echter de 

kern van steen. W i j hebben slechts te wijzen op de 

kapiteelen van het Pantheon en die van den dubbe

len porticus, welken OCTAVIUS na zijnen triomf op POM-

PEJUS oprigtte. 

D e Romeinen gebruikten het brons ook bij wer

ken van grooteren omvang. Het bintwerk van het 

Pantheon, hetwelk zonder de portiek onder de repu

bliek gebouwd w e r d , was daarvan vervaardigd, en 

volgens SERLIO, waren verschillende gedeelten van die 

zamenstelling hol. Zij waren overigens op dezelfde 

wijze, als bij de hou tkons t ruk t i ën gevolgd wordt, 

ineengevoegd. D e caissons van het gewelf van dit 

monument bestonden evenzeer uit brons ; de bronzen 

rosetten, waarmede zij versierd waren, werden door 

KONSTANTUN I I naar Konstantinopel vervoerd, doch 

het schip, dat ze overbragt, strandde onder weg. 

V a n deze zamenstelling is de r i n g , welke de opening 

vormt waardoor het licht in het gebouw komt, nog 

over ig ; deze r ing is 11.75 el in middellijn en rondom 

met een lijstwerk voorzien. Boven de eenige deur 

is nog een bronzen hek- of t ral iewerk, om nog eenig 

daglicht i n te laten. De tympan van het fronton 

van het portiek, hetwelk door AGRIPPA en AUGUSTUS 

voor het Pantheon gebouwd werd , was waarschijn

li jk met een in brons gegoten beeldhouwwerk en 

relief voorzien. Paus URBANUS V I I I liet wel eenige 

omgevallen zuilen van dit monument oprigten, maar 

ook de fraaije bronzen sieraden wegnemen en daarvan 

kanonnen en het bronzen altaar in de St.-Pieterskerk 

gieten. 

In de badplaatsen van CARACALLA was het plafond 

der onmetelijke zaal, welke onder den naam van 

Cella Solearia bekend i s , door een netwerk van brons 

gevormd. PAÜSANIAS maakt ook melding van een 

plaats te Rome, waar eene regtbank zitt ing had en 

men een plafond van brons bewonderde, hetwelk de 

geheele groote en prachtige ruimte der zaal overdekte. 

De Romeinen vormden ook de dakbedekkingen 

van brons. 212 jaren vóór onze tijdrekening bedek

ten zij den tempel van VESTA tc Home met brons, en 

later werd het dak van het Pantheon met hetzelfde 

materiaal belegd. Ook dit werd door paus URBANUS 

V I I I weggenomen en door lood vervangen. A l s een 

later voorbeeld is de oude St.-Pieterskerk te Rome, 

gebouwd door KONSTANTIJN in 3 2 4 , te vermelden; het 

dak van het middenschip was met verguld-metalen 

platen bedekt. De hoofdingang dezer kerk had ook 

bronzen deuren, naar men zegt, afkomstig van den 

tempel van SALOMO. 

W a t de bronzen standbeelden aangaat, men vond 

daarvan i n Rome een ontelbare menigte, welke uit 

alle groote steden van Italië, Griekenland, Sicilië en 

Klein-Azië daarheen gevoerd werden. SCAURUS ver

sierde den voorloopigen schouwburg, dien hij in het 

laatste tijdvak der republiek liet oprigten, met 3000 

bronzen standbeelden. 

Italië leverde evenzeer zijne kolossen, waarvan 

volgens PLINIUS die, welke in de bibliotheek van den 

AUGUSTUS-tempel van den toskaanschen APOLLO, die 

50 voet hoogte had, vooral opmerkelijk was , daar 

men niet wist wat het meest te bewonderen, het brons 

of de schoonheid van den arbeid. S. CARVILIUS liet van 

de helmen, schilden en scheenplaten der overwonnen 

Samniten een JUPITER vervaardigen, welke zich op 

het Kapi tool bevindt. D i t standbeeld is zoo hoog, 

dat men het op het p l e i n , waar de Latijnsche JUPI-

TEB staat, zien kan. U i t het afvijlsel van dit stand

beeld liet s. CARVILIUS zijn eigen standbeeld maken, 

hetwelk zich aan de voeten van het godsbeeld be

vindt. PLINIUS zegt ook dat in zijnen tijd XENODO-

RUS, door een MERKURIUS, welken hij in eene stad 

van Gallic (het tegenwoordige Auvergne) oprigtte, het 

grootste van alle standbeelden in deze soort overtrof

fen heeft. H i j liet tien jaren hieraan arbeiden en het 

heeft 400,000 sester t iën gekost. 

He t is waarschijnlijk dat al deze kolossen uit 

een groot aantal stukken bestonden, we lke , even als 

ketels, met nagels aan elkander geklonken werden. 

Op deze wijze vervaardigden de ouden in het begin 

al hunne standbeelden, vóór dat zij geleerd hadden ze 

te gieten. M e n vond tot Lillcbonnc in Normandië, bij 

opgravingen daar voor eenige jaren gedaan , om den 

ouden romeinschen schouwburg te ontblooten, een 

bronzen MERKURIUS, welke op deze wijze vervaar

digd was. 

V a n de uit de oudheid afkomstige bronzen stand

beelden zijn zeer veel voorwerpen bewaard gebleven 

of door ontgravingen, hetzij opzettelijke of toevallige, 

weder aan het licht gekomen. Zij worden meestal in 

de italiaansche museums bewaard, of prijken op de 

pleinen en straten en in de paleizen van italiaansche 

steden. H e t zou ons te ver voeren, wanneer wij al 

wat overgebleven is wilden vermelden; enkele dezer 

stukken wil len wij echter noemen. 

Onder de 60,000 standbeelden van Rome, welk 

aantal in het oude Rome waarschijnlijk nog veel grooter 

is geweest, merkt men als antiek op het bronzen 

ruiter-standbeeld van MARCUS AURELIUS. D i t beeld is 

digt bij de Scala Santa, een vierkant gebouw bij het 

Lateraan, gevonden; het staat thans vóór het Kapi too l . 

Het is een belangrijk kunstgewrocht uit de tweede 

eeuw onzer jaartelling. M e n ontdekt hier en daar tee

kenen dat het beeld verguld is geweest. 

In de paleizen A l b a n i , Barber in i , Farnese en an

deren ontmoet men vele standbeelden, busten, vazen 

enz. In het Palazzo del Senatore wordt, onder meer, 

een HERKULES bewaard welke onder paus SIXTUS I V 

op het F o r u m Boarium opgegraven werd. 

He t verhemelte van een altaar in de kerk van 

St.-Johannes van Lateraan rust op vier antieke bron

zen zuilen, naar men wi l afkomstig uit den tempel 

van JUPITER CAPITOLINU8. 

M e n vindt te Rome ook nog de handen en voeten 

van den 30 el hoogen APOLLO, waarvan PLINIUS mel

ding maakt. De groote teen is bijna zoo groot als 

de romp van een volwassen man. 

Ui t de puinhoopen van de oude stad Velleja, ten 

zuiden van Piacenza, welke stad door het gedeeltelijk 

instorten van de bergen Mor ia en Ravinasno, vermoe

delijk in de vierde eeuw, verwoest werd , i s , behalve 

verscheidene tafels of platen, met daarin gegraveerde 

wetten en andere opschriften, vaten en andere voor

werpen, op de open plaats in het midden der stad, 

een gevleugelde godin der overwinning met opgehe

ven handen, opgedolven; andere hier gevonden bron

zen standbeelden waren verguld. 

Boven de hoofddeur van de St . -Markus-kerk te 

Venetië ziet men antieke paarden, welke , al zijn zij 

niet van LYSIPPOS, toch voor de schoonsten uit de 

oudheid gehouden worden; men meent dat zij op den 

boog van AUGUSTUS gestaan hebben; naderhand ston

den zij op den boog van DOMITIANUS , TRAJANUS en K O N 

STANTIJN; deze laatste deed ze* met den zonnewagen 

naar Komtantinopel voeren en in zijne renbaan plaat

sen. N a het veroveren der stad, in 1206, bragten de 

Venetianen die kunstwerken weder naar Italië. 

Boven alles komt hier het museum Port ici in 

aanmerking. D i t museum, aangelegd om al wat uit de 

opgravingen van Herculanum zou voortkomen te bewa

ren , heeft een schat van bronzen voorwerpen, zoo groot 

als misschien i n alle andere museums te zamen. V o o r 

de schoonste der standbeelden houdt men een zittenden 

MERKURIUS ter natuurlijke grootte; een JUPITER, mede 

levensgroot; een grooten slapenden F a u n ; twee worste

laars; een beschonken Faun op een walvisch, 8 voet 

hoog. Twaalf zulke beelden heeft men in den schouwburg 

Herculanum gevonden en een menigte anderen, waarvan 

de 9 voet hooge standbeelden van NERO en GERMANI-

cus nog vermelding verdienen. Op den in 1750 ont

graven schouwburg stond een bronzen quadriga; deze 

was geheel in stukken gebroken , welke echter alle 

gevonden werden. Door de zorgelooze wijze van vervoer 

en berging, behalve dat men er nog een beeld van den 

koning van vervaardigde, g ing hiervan veel ver loren; 

van de overgeschoten stukken lapte men zoo goed 

mogelijk nog een paard te zamen. Nergens heeft men 

schooner drievoeten gevonden dan te Herculanum; 

twee daarvan bevinden zich in het Museum Portici . De 

kom der eene rust op gevleugelde sfinKsen, waarvan 

de pooten vast aan elkander staan; de andere heeft 

drie saters als priapen. Een dezer saters heeft maar 

één oor en een bokspoot, die uit het midden van 

het onderlijf voortkomt. 

In de groothertogelijke {thans koninklijk)') galerij te 

Florence, waarin z ich , onder meer, een uitmuntende 

verzameling van antieke en moderne standbeelden be

vindt , is een beeld van A L E X A N D E R den Groote , van 

ongeveer 5 el hoog, een meesterstuk van grieksche 

kunst ; hij is stervende met geopende lippen voorge

steld. In het kabinet van oudheden van hetzelfde mu

seum zijn zeer veel godheden van de Romeinen, Gr ie 

ken en Egyptenaren van brons. 

Met het oog op al het voorgaande staat alzoo vast, 

dat bronzen monumenten in den ouden tijd met een 

bijzondere voorliefde gezocht en vervaardigd werden, 

en dat zoowel de beroemdste kunstenaars als de v o l 

k e n , tot welke zij behoorden en die zich door den 

zuiversten smaak en kunstliefde onderscheidden, dit ma

teriaal gaarne toepasten. De gietkunst liet ecliter alle 

wisselvalligheden, waaraan zij onderworpen was, in 

de uitkomst der monumenten bestaan. Ten tijde van 

NERO was er reeds een aanmerkelijk verval in merk

baar, zoodat het door hem opgerigte reuzenbeeld der 

zon , welks hoofd zijn portret en 120 romcinsche 

voet hoog was, niet in alle deelen gelukte. D i t beeld 

was door ZENOOOROS gemodeleerd en uit stukken 

zamen gesteld. NERO deed het vóór zijn gouden huis 

oprigten en toen dit verbrand was, liet VESPASIANUS 

het in de nabijheid van het Colvseum plaatsen. Eene 

eeuw later werd echter weder het schoone ruiterstand-
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beeld van MARCTJS A U R K U U S gegoten. Hieru i t blijkt 

dat dc in verval geraakte giet kunst weder ccn hoogerc 

vlugt had genomen. E n dat dit niet zoo geheel on 

mogelijk is, wordt door feiten uit onze cn ccn paar 

vroegere eeuwen bevestigd. Terwij l twee broeders, KEI.-

I.ER genaamd, onder LODEWIJK X I V dc kunst bronzen 

voorwerpen te gieten tot een zeer hoogen trap van 

volkomenheid gebragt hadden, goot men daarentegen 

onder LODEWIJK X V weder minder goed, en in het be

gin van het eerste fransche keizerrijk stuitte men op 

dc grootste zwarigheden, zoo dikwijls men werken van 

deze soort wilde uitvoeren; thans staat deze kunst in 

enkele landen op hoogcren trap van volkomenheid dan 

ooit tc voren. 

Alvorens wij geheel van dit onderwerp afstappen, 

wi l len wij nog een enkelen bl ik vestigen op de brons-

werken, in de middeleeuwen en den nieuwen tijd ui t 

gevoerd. 

Gedurende de middeleeuwen werden, behalve eenige 

deuren, geene opmerkelijke werken in brons vervaar

digd. Het belangrijkste kunststuk uit de vijfde eeuw 

onzer jaartelling is het bronzen Petrus-beeld in de St.-

Pietcrskerk te Rome. De gietkunst schijnt zich toen

maals alleen te Konstau/i'impel gevestigd te hebben, 

ten minste werden aldaar in de 11* eeuw door TAU-

CACIIIOS TUCHITOS, van het eiland Chios, de deuren 

voor de basiliek van St . -Paul te Tlmm- gegoten. In 

dezelfde eeuw werden ook dc bronzen deuren voor 

dc basiliek van St . -Zcno tc Verona gegoten, waarop 

gebeurtenissen uit het Oude Testament en wonder

werken van heiligen voorgesteld zijn. De deuren 

van dc St . -Markus-kerk te Venetië kwamen evenzeer 

in de 13* eeuw uit Konstantinopel; onder dc brons-

werken der middeleeuwen munten deze deuren zeer uit. 

Duitschland bezit eenige bronzen deuren uit dc 

11" eeuw, namelijk te Mainz en Augsburg. 

U i t het einde der 10" eeuw treffen wij een zes

tal zuilen aan in de abdijkerk van Corveg en uit 

de volgende eeuw, de sierlijke deur van dc hoofdkerk, 

onder den kunstlievenden bisschop BERNARD van Tfil-

desheim gebouwd. Hierop zijn in 10 vierkante afdee

lingen tafereclen uit de eerste bijbelverhalen tot den 

dood van A B E L , en uit die der evangel iën de ge

boorte en het lijden van niiRisTus afgebeeld. In wei 

nige figuren schetst de kunstenaar de verschillende 

onderwerpen; dc gestalten, hoewel zeer verre van 

onberispelijk, verrassen door hare opvatting en ui t 

drukking . 

A l s een schoon monument uit de 14" eeuw mag 

nog genoemd worden de bronzen graftombe van den 

aartsbisschop KOENRAAD VAN HOOGSTRATEN te Keulen. 

Het beeld van St .-Joris te Praag, uit denzelfden t i jd , 

is mede zeer verdienstelijk. 

Neurenberg bezat in de 15* eeuw in PETER VISSCHER 

een uitstekenden kunstenaar. Zijn vader beoefende reeds 

dezelfde kunst; van diens hand is onder anderen de 

in 1407 gegoten doopvont in de stads-kerk te Willen-

berg. He t beste kunstwerk van PETER VISSCHER is de 

van 1508 tot 1510 gemaakte Scbaldus-tombe in de kerk 

van dcnzclfden naam te Neurenberg. De sarkophaag, 

waarin het gebeente van den heilige rust, staat op 

een voetstuk, op welks zijden feiten uit zijn le 

ven zijn voorgesteld. Vóór dc beide smalle zijden 

staan de beeldjes van St.-Sebaldus cn dat van den 

kunstenaar zelven, in zijn werkpak. Boven de sarko

phaag rijzen 8 slanke zuiltjes opwaarts, welke zich in 

sierlijke puntbogen verecnigen en door een drievou-

digen koepelbouw overdekt worden. Tusschen de zu i l 

tjes staan sierlijke kandelabrcs, welke tot dc punt

bogen rijken. In de nissen, aan dc voorzijde van 

de pijlers, trekken de beeldjes van de 12 apostelen 

de opmerkzaamheid tot zich, slanke en edel ge

vormde gestalten, hetzij als in weemoedige gedach

ten verzonken of in beweging. Boven de apostelen 

verheven worden de zuiltjes door 12 beeldjes be

kroond, deels in oude profeten-dragt, deels in de 

k lccding van den tijd waarin zij vervaardigd wer

den. A a n de hoeken van het voetstuk zitten de 

beeldjes van NIMROD, SIMSON, PERSEUS en HERKULES; 

daartusschen, aan de voeten der middelste kandela

bers, ziet men Krach t , Mat ighe id , Wijsheid en Regt -

vaardigheid verpersoonlijkt. Behalve deze zijn alle 

overige deelen van het kunststuk met een schat van 

beeldwerken overdekt, vooral aan het voetstuk, op 

welks kleine bogen een menigte naakte kinderbeeld

jes zijn geplaatst. Het ciiRisTus-kind bekroont het ge

heel op den top van den middelsten en hoogsten koe

pel . Behalve deze historische en symbolische perso-

naadjen zijn die uit de fabelwereld niet vergeten; dol

fijnen cn harpijen, tritons en sirenen, vinden in kwis-

tigen overvloed op verschillende deelen eene plaats. 

Behalve dit groote werk van VISSCHER, kan nog als 

door hem vervaardigd gewezen worden op: het voor

treffelijke relief, de krooning van MARIA, vervaardigd 

in 1521; de ontmoeting van JEZUS met LAZARUS en 

zijne zusters, te Regensburg; twee groote graftomben 

te Asschaffenburg en Wittenberg, voltooid in 1525 en 

1527; de beelden van de koningen ARTHUR en THEO-

DORIK, en dat van keizer MAXIMILIAANS graftombe, in 

de Franciskancr-kerk te Tnnspruck, een reusachtige sar

kophaag met 28 acht voet hooge beelden omringd. 

D i t laatste werk is eerst 11 jaren na den dood van 

VISSCHER (in 1529) voltooid. 

PANKRAS LABENDORF, een leerl ing van VISSCHER, 

maakte het bekken en de zui l der fraaije fontein in 

het raadhuis van Neurenburg en het bekende ganzen-

manneken op de groenmarkt aldaar. 

In de 14% 15E en 16' eeuw leverde Italië een 

groot aantal kunstenaars op , die het gieten van 

bronzen .standbeelden en andere kunstwerken tot een 

hoogen trap van volkomenheid bragten. Onder deze 

komen vooral in aanmerking GHIBERTI, DONATELLO, 

JAN VAN BOLOGNA en anderen; wij wi l len van eenige 

kunstenaars de door hen vervaardigde werken ver

melden. 

Het wereldberoemde voornaamste werk van GHIBERTI 

bestaat in de bronzen deuren welke hij vervaardigde voor 

het Bapt is ter ium, eene kerk den I I . JOHANNES gewijd 

en die in vroeger tijd een tempel van MARS geweest zou 

zijn. Behalve GHIBERTI, dongen vijf andere kunstenaars 

naar de overwinning bij dit werk; zij moesten als proef

stuk ABRAHAMS offerande vervaardigen. GHIBERTI be

haalde den prijs. Eerst werd hem de versiering der 

noordelijke deur opgedragen, waaraan hij van 1403 

tot 1424 werkte. Zijn arbeid wekte de {dgemeene be

wondering zoodanig op, dat men hem ook dc vervaardi

ging der andere deur opdroeg, welke i n 1452 voltooid 

was. Gebeurtenissen uit het Oude Testament zijn er op 

voorgesteld. M I C H A E L ANGELO vond deze deuren zoo 

schoon, dat hij zeide, dat zij verdienden de deuren 

van het Paradijs te zijn. Zij kostten meer dan 20,000 

gouden florijnen. 

Van DONATELLO i s , onder de beste zijner werken in 

brons, tc vermelden het standbeeld van JUDITII, onder 

den boog der loggia dei Lanzi tc Florence staande. Zij 

is voorgesteld op het oogenblik dat zij gereed is HOLO-

FERNES het hoofd af te houwen. Het is een stuk van 

groote waarde. Van de beelden aan de buitenzijde van 

dc kerk Orsan Michcle te Florence, zijn eenige door 

dezen kunstenaar gewrocht; insgelijks het voortreffe

lijke beeld van paus JOHANNES X X I I I in het baptis

terium aldaar. Te Padua vindt men van hem het rui-

ter-standbeeld van generaal GATTAMELATA, staande op 

het plein voor de St . -Antonius-kerk , en i n de 
1)1.. xv. 

St .-Antonius-kapel , in de kerk van dien naam, de 

standbeelden van dc vier evangelisten, alsmede de 

beelden van MARIA en de vier beschermheiligen van 

Padua, op het altaar achter het koor in genoemde kerk. 

A l s werken van JAN VAN BOLOGNA , geboren te 

JJouai, noemen wij de beelden aan de prachtige, 

door THOMAS LAURETTI geordonneerde fontein op de 

Piazza Maggiore te Bologna; deze beelden waren in 

1503 voltooid. NEPTUNUS is daar voorgesteld, staande 

met den eenen voet op een dolfijn; in de eene hand 

houdt hij den drietand, de andere hand is gebiedend 

uitgestrekt. A a n de hoeken van het v lak , waarop het 

beeld staat, zijn vier kinderen met dolfijnen geplaatst, 

en aan de hoeken van den piëdestal vier op dolfijnen 

zittende sirenen. De kunstenaar heeft NEPTUNUS voor

gesteld als een wel eenigzins oud m a n , maar frisch 

cn iu zijne volle kracht. D i t beeld wordt hoog ge

schat. Te Florence ontmoeten wij van J A N VAN BO

LOGNA, — behalve de standbeelden van cosvus I en dat 

van den groothertog FERDINAND I te paard, — aan de 

door COSMUS I aangelegde fontein, rondom het bekken 

twaalf nimfen van brons. A l s het meesterstuk van 

dezen kunstenaar wordt aangemerkt een MERCURIUS, 

thans in de IJffizi te Florence geplaatst. 

Behalve deze kunstenaars noemen wij nog ANDREAS 

UGOLINO, die in 1330, volgens teekeningen van GIOTTO, 

twee bronzen deuren voor het baptisterium te Flo

rence maakte. 

ANTONIO FILARETE van Florence en SIMON, de broe

der van DONATELLO, vervaardigden de slagdeuren van 

de middelste der vijf deuren onder de portiek van 

de St.-Pieterskerk; hierop zijn gebeurtenissen uit liet 

leven van paus EUGENIUS I V afgebeeld. 

LORENZO VECCHIETTA wrochtte, omstreeks 1472, de 

beelden en den tabernakel van het hoofdaltaar in de 

domkerk van Siena. 

CAVINO van Padua is de vervaardiger van het, in 

een der bogen van de oude muren van Padua geplaat

ste, beeld van Frasen tor. 

TIZIANO ASI'ETTI van Padua is de maker van de 

bronswerken aan het altaar in de kapel van den I I . 

ANTONIUS, in de kerk van dezen naam te Padua. M e n 

vindt daarop de standbeelden van den I I . ANTONIUS, PROS-

DOCIMUS, en LODEWIJK, bisschop van Toulouse, alsmede 

vier engelen die de kandelaars dragen. De bronzen 

deur onder de kist en de deuren die de trappen van 

het altaar afsluiten, zijn mede van zijne hand. A l 

deze werken zijn in 1.59 I geplaatst. De bronzen deu-
4 
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ren in de koloiinade voor het koor i n dezelfde k e r k , 

en de beelden van het Geloof, de Liefde, de Matigheid 

en de K r a c h t , aldaar, zijn door ASPETTI vervaardigd. 

BENVENUTO CELLINI is de schepper van een beeld 

van PERSEUS, met het afgehouwen hoofd van MEDUSA 

in de hand en den romp aan zijne voeten. D i t kunst

stuk is met de uiterste zorg bewerkt en waardig ge

keurd met de JUDITH van DONATELI.O, voor het paleis 

van hertog COSMUS I te Florence geplaatst te wor

den. D i t werk wordt voor het meesterstuk van 

CELLINI gehouden. H e t marmeren voetstuk, waarop 

het staat, is met de bronzen beeldjes van JUPITER, 

MINERVA, MERCURIUS en DANAE , de moeder van PER-

SEUS, met den kleinen PERSEUS aan hare voeten, ook 

allen van zijne haud, versierd. H e t geheel was in 

1554, na negen jaren arbeid, voltooid. 

TORRIGGIANO vervaardigde een standbeeld van paus 

SIXTUS V , hetwelk in de door dien paus aangelegde 

villa Negroni geplaatst werd. H i j bragt eenige jaren 

i n Engeland door , waar koning HENDRIK V I I I hem 

verscheidene groote bronswerken opdroeg. 

FlNKLLl maakte de groote bronzen kandelaars op 

het hoofdaltaar, in de kerk der H . Apostelen te Na-

pek; de attributen der Evangel is ten, de engel , de 

leeuw, de stier en de adelaar, zijn er voorgesteld. 

SAXSOVINO is de vervaardiger van de bronzen deur 

der sakristie van de St .-Markus kerk te Venetië. 

H i j heeft zich en zijne twee vrienden TITIAAN en PIE-

TRO ARETINO er op voorgesteld. 

De ridder LEONI maakte, naar de teekening van 

M I C H A E L ANGELO, de vier bronzen beelden, welke den 

kansel in het koor der domkerk te Milaan dragen. 

LORENZI is de vervaardiger van de schoone groep 

van NEI'TUNUS, met zeedieren omr ingd , in den tuin 

van het paleis Pi t t i te Florence. 

BONANNO wordt genoemd als de maker van de 

bronzen deuren der domkerk te Pwa. H e t zijn, hoewel 

zij met de deuren van GHIBERTI niet kunnen wedijve

ren, schoone stukken. Voorstell ingen uit de lijdens

geschiedenis zijn er op afgebeeld. M e n heeft deze 

deuren ook wel aan JAN VAN BOLOGNA toegeschreven. 

THOMAS PORTA vervaardigde het model voor het 

23 voet hooge standbeeld van PETRUS, hetwelk paus 

SIXTUS V op de zui l van TRAJANUS te Rome liet stellen. 

D E L L A PORTA is de maker van een standbeeld van 

JOHANNES den Dooper in de kerk van St .-JAN van Late-

raan te Rome, alsmede van een MERCURIUS in de vi l la 

Medici te Rome, welk beeld niet zonder verdienste is. 

G I A R D I M goot de pyramidale bedekking, boven de 

doopvont in de doopkapel van de St . -Pieterskerk; 

voor de doopvont zelve vervaardigde hij vier engelen

beelden. 

Minder om de schoonheid, dan wel om de grootte 

van het werk verdient hier nog vermeld te worden 

het hoofdaltaar in de St.-Pieterskerk, zoo niet het 

grootste, dan toch een buitengewoon werk. H e t be

staat uit vier zware geslingerde bronzen kolommen 

op marmeren voetstukken; een derde der hoogte van 

de zuilen is gekanneleerd, de overige hoogte is met 

loofwerk en figuren versierd; de schachten dezer ko

lommen zijn 4S voet hoog, het hoofdgestel daarbo

ven 11 voet, de hemel 39 en het kruis 12 voet. 

Aan het geheele werk zijn 129,000 pond brons ge

bruikt. 

In een der kapellen van de St.-Pieterskerk is 

het gedenkteeken van den stoel van PETRUS. Deze 

stoel, de ('atkedra di Riefro, staat in een anderen 

stoel van verguld brons. De vier kerkleeraars AMBRO-

SIUS, AUGUSTUS, ATHANAsius en ciiRYSosTOMUS, ieder 

10 voet hoog, houden den stoel vast. Deze vier beel

den wegen 80,000 pond. "Volgens FONTANA zijn aan 

dit stuk, met de daarboven aangebragte versierselen, 

152,000 pond brons gebruikt. 

In de 16 e eeuw waren er ook verscheidene fransche 

kunstenaars, welke zich met het bronsgieten bezig 

hielden, doch hunne werken schijnen zeer onvolko

men geweest te zijn. BENVENUTO CELLINI ten minste, 

die ecnigen tijd in Frankrijk doorbragt, verhaalt 

daarvan een sterksprekend voorbeeld. F R A N S I had 

hem het vervaardigen van verscheidene beelden opge

dragen; naar het model van één daarvan, een JUPI

TER van 2 el hoogte, wilde hij een bronzen beeld 

gieten. Daar hij zelf zicl i echter toen nog niet met 

het gieten van brons onledig had gehouden, droeg 

hij het gieten van het beeld aan een parijschen brons

gieter op, aan wien hij de wijze mededeelde waarop 

men in Italië daarmede te werk g ing ; doch de 

Pranschman wilde zijnen eigen weg gaan, waarvan het 

gevolg was dat het beeld totaal mislukte, terwijl 

daarentegen twee busten, welke CELLINI gelijktijdig, 

doch volgens de door hem aangegeven manier goot, 

volkomen gelukten. 

De roem der italiaansche kunstenaars van dien 

tijd verwekte in Europa een algemcenen wedijver. 

Het gebruik van brons, tot versiering van openbare 

gebouwen, werd meer algemeen en men zag stand

beelden van vorsten en veldheeren oprigten. Behalve 

Italië, dat zijnen MEDICI en FARNESE verkreeg, zag 

Spanje zijnen FILIPS I I I , Rusland zijnen PETER den 

Groote, Zweden zijnen GUSTAAF ADOLF , Engeland zijnen 

K A R E L II verrijzen. V a n de hier genoemde standbeel

den was dat van PETER den Groote zeker niet het 

minst opmerkeli jke; het beeld des keizers te paard zit

tende is 3.30 e l , cn het geheel met het paard 5 el 

hoog; de zwaarte er van bedraagt 30,630 pond, en 

het is op een granietrots van 1500 ton gewigt gesteld, 

welk rotsstuk vervoerd is over 4 mijlen afstand van de 

plaats waar het lag. 

In Frankrijk verkreeg onder LODEWIJK X I V , door 

de bemoeijingen van de reeds genoemde gebroeders 

KELI .ER, de kunst van bronsgieten eene groote vol

komenheid. De voornaamste kunstwerken dezer mees

ters versieren thans nog het paleis te Versailles en 

de Tu i l e r i ën . B A L T H A Z A R K E L L E R goot i n 1699, in 

één stuk, het ruiterstandbeeld van LODEWIJK X I V ; 

het model was door GIRARDON vervaardigd. Deze 

kolossale massa heeft een hoogte van meer dan 

7 el en woog toch niet meer dan 26,072 ki logr . De 

bronsgietkunst scheen echter in Frankrijk een zoo hooge 

vlngt slechts bereikt te hebben, om plotseling weder 

in het diepste verval te geraken. Het ruiterstandbeeld 

van LODEWIJK X V , hetwelk naar het model van BOU-

CHARDON, door GOR in één stuk gegoten werd , had 

slechts de hoogte van 5.40 e l ; daarentegen bedroeg 

het gewigt niet minder dan 29,370 ki logr . 

ARTHUR Q U E L L Y N , in 1607 te Antwerpen geboren, 

is de vervaardiger van de zes bronzen, twaalf voet 

hooge, beelden op de frontons van de voor- en ach

tergevels van het raadhuis (thans koninkl i jk paleis) te 

Amsterdam. Onder deze is de At las vooral opmerkelijk. 

Gedurende den tijd der revolutie, in het laatst 

der vorige eeuw, beperkte zich het gieten van brons 

uitsluitend tot kanonnen. Onder het eerste fransche 

keizerrijk werden wel weder pogingen gedaan om de 

kunst l e verheffen, maar zij hadden weinig goede 

gevolgen, want de kunst werd niet meer door erva

ren kunstenaars in praktijk gebragt. Het standbeeld 

voor generaal DESAIX mislukte geheel, en zelfs de 

Vendoine-zuil kan niet als meesterstuk gelden. Deze 

z u i l , door NAPOLEON I ter vereeuwiging van den slag 

bij Anxterlitz opgerigt, werd naar het voorbeeld van 

de zuil van TRAJANUS te Rome, en volgens de teeke

ning van den architect L E P E R E , op de Place V e n d ó m e 

geplaatst. De kern bestaat uit steen; deze is bedekt 

met 22 windingen van brons welke met 274 afzonder

lijke reliefs, naar de teekeningen van BERGEKET, ver

sierd zijn. De toskaansche zui l is 33.91 el hoog, en 

met het voetstuk 38.94 e l ; de schaft is 3.45 el d ik : 

het metaal aan de zuil weegt 251367 ki logr . D e 

arbeid alleen kostte ƒ 6 9 5 , 0 0 0 . 

Een der hoofdoorzaken van het mislukken van zoo 

vele werken was de verhouding van de hoeveelheden 

koper en t i n , die bij elkander gesmolten werden.-

Door de te groote hoeveelheid koper , welke men ge

bruikte , werd het metaal niet vloeibaar genoeg. Toen 

dan ook aan L E M O T , door deze ondervinding geleerd, 

i n 1817 opgedragen werd , het ruiterstandbeeld van 

HENDRIK I V te gieten, dat op den Pont-Neuf te Parijs 

staat, was hij ten minste zoo voorzigtig, te Versailles 

van de drie door de broeders K E L L E R gegoten stand

beelden proeven te nemen, zoowel ten aanzien van de 

uitvoering als met betrekking tot het gieten, waarbij 

de schoone k leur en de gelijkmatige vermenging van 

de metalen als hoofdzaak golden. 

Deze proeven gaven tot uitkomst: 
N°. 1. N°. 2. N°, 3. gemiddeld. 

. 91.30 91.68 91.22 91.40 
Tin , ,, , 1.00 2.32 1.78 1.70 
Zink 6.09 4.93 5.57 5 53 

. . . . 1.61 1.07 1.43 1.37 
100.00 100.00 100.00 100.00 

LEMOT vertrouwde door deze onderzoekingen 

noegzaam op de hoogte te zijn en zette zich aan den 

arbeid; doch door de onvolkomene inr igt ing van den 

oven viel het werk niet goed ui t , want het' ligchaam 

van den koning was met verscheidene blazen gegoten, 

de buik van het paard was in de onderste deelen mis

lukt en daar bevond zich een groot gat, hetwelk later 

aangevuld moest worden , terwijl eindelijk nog 14000 

ki logr . geoxydeerde afval verkocht werden. 

H e t monument , waarmede men kan aannemen 

dat een nieuw glansrijk tijdperk in de bronsgietkunst 

aanving, is de Ju l i j -ko lom. 

W a s de Vendome-zuil alleen met brons bekleed, 

de Ju l i j -ko lom daarentegen is geheel uit brons ver

vaardigd. Zi j is op het plein der in 1789 verwoeste 

Bas t i l l e , ter herinnering aan de slagtofïers van de 

omwenteling van 1 S 3 0 , opgerigt; in 1831 begonnen, 

werd zij i n 1840 voltooid. De kolom behoort tot de 

korinthische orde, is 41.76 el hoog met 3.45 el mid

dellijn. O p de drie deelen, waaruit de kolom bestaat, 

prijken met vergulde letters de namen der toen ge

vallenen; het voetstuk is met opschriften, het wapen 
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van Parijn en zinnebeeldige voorstellingen versierd. 

He t grootste der voor de Vendome-zuil gegoten stuk

ken had eene ontwikkel ing van 5 el en ieder blok was 

uit 0 stukken zamengesteld; bij de Ju l i j -ko lom daar

entegen is ieder blok uit één stuk gevormd; de basis 

heeft een ontwikkelden omtrek van 16 el en het ka

piteel , over den grootsten omtrek, een ontwikkel ing 

van 20 el . In weerwil van deze grootere moeijelijk-

heden in de ui tvoer ing, heeft zij slechts 2,371,000 

francs gekost, tegen 1,975,417, welke de Vendome-zui l , 

zoo aan geld als aan materialen uit de arsenalen van 

den Stnat, vereischte. O m het mislukken van het stand

beeld, hetwelk boven op de kolom geplaatst moest 

worden, te voorkomen, besloot de heer SOVER, die 

met het gieten er van belast was, het beeld mé t het 

hoofd omlaag te gieten, waardoor de bovenste deelen, 

die het dunst konden zijn en onder in den vorm kwa

men, tegenover dc dikkere benedendeelen, welke nu 

boven kwamen , niet al te spoedig konden afkoelen, 

en deze afkoeling alzoo over het geheele stuk meer 

gelijkmatig geschiedde. Door deze en nog andere hierbij 

genomen voorzorgen, gelukte het beeld volkomen. De 

metaaldikte der bovenste deelen van het beeld bedraagt 

slechts 4 tot 5 streep; het been, dat het steunpunt 

vormt, heeft een dikte van 55 streep. 

Tot de omvangrijkste werken van onzen tijd be

hoort het reusachtig standbeeld Bavaria; het is op 

eene weide ten westen van Munchen opgerigt en het 

werk van den beeldhouwer SCHWANTIIAT.EB. Het beeld 

van deze kolossale duilsche maagd, met den majes-

tucuzen leeuw aan hnrc zijde, is 10.5 el hoog en staat 

op een voetstuk van graniet ter hoogte van 9 el . 

SCHWANTHALEB arbeidde er 10 jaren aan. V a n dezen 

kunstenaar moeten ook nog 12 verguld bronzen vors-

tenbcelden in de troonzaal van het koninkli jk palcis 

te Munchen genoemd worden. 

D i t voorbeeld brengt ons als van zelf tot ons 

eigenlijk onderwerp, de kolossen, terug. Vestigen 

wij alzoo nog een enkelen blik op de reuzenbeelden 

van Indie, fygpl*' en andere oorden. 

Te Bamyan, in het meest woeste gedeelte van den 

Kaukaxux ten westen van den Indus gelegen, trekken 

twee reusachtige beelden, hut genaamd, dc opmerkzaam

heid tot zich. Zi j zijn in het vertikale vlak van een berg 

uitgehouwen; het grootste van de twee is 36.57 el hoog 

en in een soort van nis , in haut-relief bewerkt. He t 

heeft door de werking van het geschut veel geleden; 

boven den mond zijn dc trekken van het aangezigt ver

dwenen; de nog aanwezige onderlip is zeer d i k , de 

ooren zijn lang en hangende, zoo als van alle beelden 

van BOUDIIA; het hoofd schijnt met eenig deksel voor

zien te zijn geweest; het ligchaara was tot den hals in 

een soort van mantel gehuld en met stuc bedekt; de 

beide handen, welke buiten den mantel uitstaken, zijn 

verdwenen. Het andere beeld, door de inboorlingen 

n u eens de vrouw, dan weder de broeder van liet 

eerste genoemd, i s , hoewel beter bewaard, toch der

wijze geschonden, dat er niet veel zekers van te zeg

gen i s ; de hoogte bedraagt 21.33 e l . Beide beelden 

zijn van barbaarsclie uitvoering. Volgens het gevoe

len van BITTER dagteekenen deze monumenten van het 

tijdstip der invoering van het Boudliisnie in die land

streek, dat is vijf of zes eeuwen vóór onze jaartell ing. 

Op verschillende plaatsen van India en wel te 

Ellora, i n Kailasm, op Cei/Ion en elders, vindt men ko

lossale afbeeldingen van olifanten en andere dieren. 

Op de vlakken van twee vierkante pijlers van 

de ru ïnen van Persepolis, zijn twee dieren in haut-

relief voorgesteld, wier bijna geheel verminkte kop

pen niet toelaten ze te onderkennen. Het ligehaam 

gelijkt op dat van een paard, vooral de hals; dc poo-

ten zijn echter voor een paard te kort en sterk; het 

is ook geen stier, want de hoekige vormen en de 

halskwabben ontbreken er aan. 

Men kan zich de grootte dezer gedrogten voor

stellen, als men opmerkt, dat dc afstand tusschen de 

voor- en achterpootcn 5.48 el is. De teekening is 

stout, krachtig en edel, de pootcn zijn sterk gespierd, 

alles is vol leven. De hals, de rug , het kruis en 

de buik zijn met vlechten en rosetten versierd. Twee 

andere dergelijke figuren staan niet den rug naar de 

eersten gekeerd; zij zijn van dezelfde grootte; verba

zende vleugelen komen uit de schouders te voorschijn; 

de kop is met een soort van kroon gedekt en moet 

het gelaat van een mensch voorstellen; men ontdekt er 

een langen baard en knevels aan. De hoogte van deze 

monsters i s , tot den bovenkant der kroon , 5.89 el ' ) . 

Behalve het gouden standbeeld van Baa l , in den 

tempel of toren van Babel, moet nog een ander gou

den beeld van denzelfden god van 12 ellebogen hoogte 

bestaan hebben. 

NEHUKADNEZAR liet een metalen standbeeld, 00 elle

bogen hoog, oprigten. 

') Verg.: C O B S , D E BBiix, Reit i/oor Perzic, Amst. 1714, met 
zeer verdienstelijke afbeeldingen in koper gegraveerd. 

De voorgevel van den kleinsten der twee tempels te 

ïbsamboul in Beneden-Nubië is met zes kolossen van 

ongeveer 12 el hoogte versierd; deze beelden z i jn , 

even als de geheele tempel, uit de rots gehouwen. 

Zij stellen een koning en zijne vrouw voor; de eerste 

heeft zijne zonen, de laatste hare dochters aan hare 

voeten. Deze beelden zijn voortreffelijk bewerkt; de 

gestalte is rijzig en de ronding sierlijk. 

De groote tempel aldaar is versierd met vier zit

tende kolossen van 21 el hoogte. B E I . Z O M liet het 

zand, waaronder zij grootendeels bedolven waren, op

ruimen. Deze beelden moeten mede zeer schoon zijn; de 

gelaatstrekken, nog onbeschadigd, hebben een schoone 

ui tdrukking. M e n wi l dat zij RAMSKS den Groote voor

stellen. H u n n e houding en u i td rukking is gelijkvor

mig aan de beelden van dezen vorst welke te Thebe 

en elders worden aangetroffen. Tegen de S pilaren 

in het inwendige des tempels staan even zooveel stand

beelden van 10 el hoog, denzelfden vorst voorstellende. 

In de vlakte van Thebe, op den linkeroever van 

den Nifl, zijn twee merkwaardige zittende kolossen van 

omstreeks 15 el hoog, en met de voetstukken berei

ken deze gevaarten eene hoogte van ongeveer 19 e l ; 

de afstand tusschen de twee beelden is slechts onse-

veer 10 el . In grootte en u i tdrukking gelijken zij veel 

op elkander. He t eene heeft onder den naam van 

„ k o l o s van M E M N O N " een groote vermaardheid. Beide 

zijn vervaardigd uit zandsteen, uit de opper-thebaische 

steengroeven afkomstig; het eene beeld uit een enkel 

stuk, het andere is tot het midden van den buik uit 

één stuk vervaardigd; de overige hoogte, uit 5 lagen 

steenen zamengesteld, ligt op den g rond , welke ver

woesting door KAHBTSES is aangerigt. Beide zijn zit

tende met de handen uitgestrekt op de knieën . O p 

de troonen of voetstukken zijn zeer veel opschriften; 

uit een waarvan bl i jk t , dat AMENOPIIIS I I I , uit het 

18 d e stamhuis (omstreeks 1700 jaren vóór onze tijdre

kening), deze gevaarten ter ecre van zijnen vader A M -

MON liet oprigten. Op de zijvlakken der voetstukken 

zijn sierlijk uitgevoerde hiërogliefen gehouwen. De 

voorzijden der troonen zijn met uit hetzelfde massief 

gehouwen vrouwenbeelden van 5 el hoogte versierd; 

zij hebben prachtige kapsels en uitvoerig bewerkte 

kleeding. D e beelden zeiven zijn mede met hiëro

glief-opschriften behouwen. 

In de groote zaal, of hof, in het Ramesseion, 

liggen de overblijfselen van den grootsten en prach-

tigsten kolos, welken de Egvptenaren welligt ooit op

gerigt hebben. Het was die van RVMSES den Groote , 

in zittende houding en uit een enkel stuk syeensch 

graniet vervaardigd. Deze kolos bereikte in zittenden 

stand een hoogte van 17.30 e l ; het voetstuk, waarop 

hij geplaatst was , had eene lengte van ruim 11 el en 

een hoogte van 2 e l ; de inhoud van dezen kolos moet o n 

geveer 490 kub. el bedragen hebben; zijn gewigt wordt 

Jl op een ini l l iocn ponden geschat. K A M R Y S E S liet ook 

i dit beeld , nadat het 20 eeuwen gestaan had, 525 

jaren vóór onze tijdrekening omverhalen. De gelaats

trekken zijn geheel onkenbaar gemaakt. De hiërogl ie-

fische karakters, op den arm van het beeld uitge

houwen, zijn zoo groot dat een man er in zou kun

nen staan. In het Bri tsch-Museum te Londen is een 

vuist , welke, naar men zegt, tot dit beeld behoord zou 

hebben. Behalve dit beeld, zijn hier nog 10 kolossale 

standbeelden van 9 el hoogte. 

In den tweeden hof liggen de overblijfselen van 

een kolos van zwart graniet, die met den kop van ro

zenrood graniet uit één stuk gemaakt was; dit beeld 

was ongeveer 7 el hoog; de zwaarte der geheele 

massa wordt op 10 a 12 ton geschat. De k o p , die 

zeer fraai i s , bevindt zich thans in het Br i t s ch -

Museum H e t wordt algemeen erkend, dat dit een 

der schoonste voorbeelden van egyptische reuzenbeelden 

i s , welke wij kennen; en wanneer het werkelijk door 

egyptische kunstenaars vervaardigd is , geeft het een 

treffende getuigenis van hetgeen waartoe dit volk in 

staat was, niet alleen in de ui tvoer ing, om nan deze 

harde massa den verlangden vorm en u i td rukk ing te 

geven, nianr ook o m , bij het kolossale der afmetingen, 

de evenredigheid der deelen te bewaren; iets waarin 

Egyptenaren zekerlijk door geen van dc volken der 

hooge oudheid zijn overtroffen of geëvenaa rd . E n 

hoewel het schoonheidsgevoel, gevormd door overblijf

selen van grieksche kunst , geen vrede kan hebben 

met de te min boven den oogappel verheven wenk-

braauw, de te veel afgeronde punt van den neus en 

de te hoog geplaatste ooren, blijft dit overblijfsel van 

egyptische beeldhouwkunst, door de kalmte, zachtheid 

en schoonheid welke over het gelaat zijn verspreid, 

toch altijd fraai. 

Voor een tempel welken MENES te Memphis- bouwde, 

bevond zich een kolossaal beeld, hetwelk waarschijnlijk 

dat van den stichter van den tempel en dc stad Mem

phis zal geweest zijn. Tot versiering van denzelfden 

tempel rigtte R WISES III vier groote standbeelden 

op, waarvan een hem zclven en een ander zijne 
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echtgenoot voorstelde; deze beelden waren bijna 14 el 

hoog. H i j plaatste ook nog vier standbeelden zijner 

zonen, ru im 9 el hoog, voor den tempel. De overblijf

selen van deze kolossen zijn bij het dorp Mit-Hahineh 

teruggevonden. De afmetingen er van komen over

een met die door HEHOOOTUS, 23 eeuwen geleden, 

opgegeven. AMASIS deed nog voor dien tempel een 

beeld van ruim 23 el hoogte plaatsen, hetwelk 

waarschijnlijk het zijne zal geweest zijn. Dezelfde 

vorst versierde het heiligdom nog met twee andere 

standbeelden van ruim 6 el hoogte, welke van aethi-

opisch graniet vervaardigd waren. 

In de overblijfselen van het paleis van SESOS-

TRIS, bij het tegenwoordige dorp Medineth-Abou ge

legen, zijn voor de 7 kolommen van eene galerij, 

ru im 7 el hooge standbeelden geplaatst; op een andere 

plaats van dezelfde ru ïne stonden nog 8 dergelijke 

beelden. 

Op den regteroever van den Nijl, bij het dorp 

Louqsor, liggen de overblijfselen van een tempel. De 

weg die daarheen geleidde was met een- dubbele rij 

kolossale sfinksen, ten getale van welligt 200, bezet. 

A a n de einden dezer sfinksen-rijen waren kolossale 

standbeelden opgerigt. 

A l s laatste voorbeeld van egyptischen kolossusbouw 

noemen wij de groote sfinks bij de groote pyramide 

te Ghizeh. D i t beeldhouwwerk, dat eeuwen lang in 

het zand is begraven geweest, werd door den heer 

CAVIGLIA met veel moeite en arbeid ontbloot. H e t is 

grootendeels uit de rots gehouwen en 12.50 el hoog; 

de geheele lengte bedraagt 36.75 e l ; de omtrek om 

het hoofd, ter hoogte van het voorhoofd, is 28.60 e l ; 

de hoogte van den buik tot de k ru in van het hoofd 

is 16 el . Boven in den kop bevindt zich een gat. De 

pooten, ongeveer 15 el lang, zijn van aan elkander 

gemetselde stukken steen vervaardigd. In het l i g -

chaam, tusschen de voorpooten, is een uithouwing, 

welke tot ingang van onderaardsche gangen schijnt 

gediend te hebben, die waarschijnlijk met de ga

lerijen in de groote pyramide in gemeenschap ston

den. Voor zooverre uit de ongeschonden overblijfselen 

is te oordeelen, moet de u i td rukking van het gelaat 

goedig en bevall ig zijn geweest, hoewel de trekken 

den afrikaanschen tvpus vertoonen en de lippen dik zijn. 

HET NIEUWE BIBLIOTHEEK-GEBOUW TE GRONINGEN. 
Medegedeeld door den heer .T. W. S C H A A P , gemeeule-arehilekl le Leiden. 

( M E T D E I E P L A T E N , P L . I l l , IV E N V.) 

Het ontwerpen van een nieuw akademisch bibl io

theek-gebouw te Groningen werd mij in 1862 opge

dragen door Zijne Excellentie den minister van B i n -

nenlandsche Zaken. Die opdragt vond welligt hare aan

leiding in eene reis, het voorgaande jaar, op la s t en voor 

rekening van heeren curatoren der hoogeschool te Leiden, 
door mij , in gezelschap van den heer dr. PLUYGERS, b i -

bliothekaris (nu hoogleeraar) bij die inrigt ing van hoo

ger onderwijs, gedaan, tot het bezigtigen en opnemen 

van de voornaamste gebouwen voor boekverzamelingen 

bestemd, in Engeland, Frankrijk en JJuit.se/iland, ten 

einde den aanleg van dusdanige gebouwen, de schik

k ing der lokalen, de inrigt ing der kasten en hetgeen 

verder als belangrijk en dienstig mogt voorkomen, te 

onderzoeken, met oogmerk om de hierdoor te verkr i j 

gen kennis van de meerdere of mindere doelmatigheid, 

van het volstrekt noodzakelijke en hetgeen gemist kan 

worden i n toepassing te brengen bij eene toenmaals 

aanhangige, thans bijna voltooide verbouwing van het 

akademisch bibliotheek-gebouw te Leiden. 

De waarheidsliefde maakt het ons tot pligt te 

erkennen, dat, — behoudens opmerkingen van onder

scheiden aard, die voor het eigenlijke doel der zaak 

slechts van betrekkelijk belang waren, en eenige spe

ciale bijzonderheden, vooral betreffende het administra

tieve, dat meer bepaald de belangstelling van mijnen 

geletterden reisgenoot trekken k o n , — ons bezoek van 

omstreeks dertig bibliotheken, meerendeels van den 

eersten rang, weinig aanbood dat tot ons oogmerk 

wezenlijk dienstig was. 

G e l u k k i g maakte hierop eene zeer gunstige uit

zondering de bibliotheek van het Bri tsch Museum te 

Londen. He t kan mijn doel niet wezen, ook al ont

brak mij de daartoe gevorderde bekwaamheid niet, 

van deze ten eenenmale boven mijnen lof verheven in 

rigt ing eene beschrijving te geven. Genoeg zij de ver

melding, dat, zoo immer grootschheid in aanleg met 

volkomene doeltreffendheid, pracht en sierlijkheid met 

zniver-konstruktieven eenvoud vereenigd werden, hier 

een voorbeeld daarvan aangetroffen wordt. Hetzij men 

het oog late gaan over de 40 el wijde cirkelronde 

leeszaal, met drie galerijen, gekoepeld plafond en ell ip

tische ramen, of lette op de honderden bezoekers, be

ambten en studerenden, die ter oorzake van de gutta

percha bevloering enz. in deze zaal kunnen werkzaam 

zijn en zich bewegen zonder eenig gedruisch, hoog

stens een zacht gegons, te veroorzaken, of op de straal

vormige plaatsing der lees- en werktafels, door glas

wanden omr ingd , die de ruimte verdeelen, — alles 

verraadt eene grootsche gedachte, hier tot werkelijk

heid gebragt. 

A l s men verder rondgaat in den wijden cirkelvor-

migen rand , met de «-y'<w-vloeren en de glazen bedek

k ing , die de leeszaal omringt , waarin de eigenlijke 

boekverzameling bewaard wordt, en vervolgens het voor 

vele onmisbare behoeften nuttige gebruik opmerkt, dat 

van de vier kwadranten gemaakt is ; of als men let op 

de wijze van verlichting en verwarming, de inrigtingen 

tot ventilatie en wer ing van brandgevaar, en oplettend 

gadeslaat welke zorg aan schijnbare kleinigheden is ge

schonken, bij voorbeeld, de wijze van aanbrenging der 

rabatten aan de ijzeren randen der met leder bekleede 

boekenplanken, de inr igt ing der pennetjes waarop de 

planken rusten, de wijze om het bereiken der boeken 

ook voor korte personen mogelijk te maken, de toe

stellen tot het verplaatsen en ophijschen der boeken, het 

schoeisel der bedienden, tot het gemakkelijk begaan 

der a-jour-v\oeren enz. enz. , — dan kan de hierboven 

uitgedrukte warme ingenomenheid met dit pronkstuk 

van bouwkunst niet bevreemden. 

Intusschen konden wij van dit alles zeer weinig 

dienst hebben; immers de 50 of 60 duizend gulden, 

die misschien ten behoeve van de verbouwing der leid-

sche bibliotheek beschikbaar gesteld zouden kunnen 

worden, stonden in geene verhouding tot de t 120,000 

aan die van het Bri tsch-Museum ten koste gelegd; maar 

bovendien werd alle overeenstemming in behoefte ge

mist, ten gevolge van het beperkte onzer verzamelin

gen en hare ui tbreiding vergeleken bij die van Enge-
lands hoofdstad. 

Niettemin bleef het voornaamste in toepassing te 

brengen, namelijk: het beginsel, waarvan bij de hoofd- . 

en onderdeden was uitgegaan en waaraan alles onder

worpen was geworden. 

Uitgestrekte lokalen bestemd om met de boekver

zameling, weidsch uitgestald, effekt te maken , gemak

kelijk in korten t i jd , door opruiming der kasten, in 

dans- of concertzalen te herscheppen, waarvan zoo vele 

ongelukkige en kostbare voorbeelden zijn aan te wijzen, 

hieraan kon niet meer gedacht worden. Het bijeen

brengen der verzameling in de kleinst mogelijke ruimte, 

het verschaffen van een middel o m , zonder gebruik 

van ladders, met de hand de boeken te kunnen be

reiken , liet geven van gelegenheid tot het regel

matig plaatsen en verplaatsen van deze, alsmede liet 

eenvormig afdeelen der vakken voor ser iën en ru

brieken, en verder het bevorderen en zoo min moge

lijk vermoeijend maken van de onbelemmerde dienst 

van het personeel, had men in het Br i t sch-Muscum 

volledig kunnen leeren kennen. 

De beantwoording aan deze eenvoudige vereischten, 

waaraan alles ondergeschikt moest bl i jven, werd n u , 

hoezeer op uiterst geringe schaal, tot beginsel gesteld 

bij de voorgenomen nieuwe inr igt ing van het biblio

theek-gebouw te Leiden en later ook, voor die te Gro

ningen, waarvan het ontwerp hier medegedeeld wordt. 

Zoo als uit het situatie-plan b l i jk t , was het be

schikbare terrein zeer beperkt en rondom door belen

dende panden ingesloten. O m ruimte voor liet gebouw 

te verkri jgen, werd een gedeelte van het nabijgelegen 

kerkhof, bij overeenkomst met de eigenaren daarvan 

en in ru i l met twee andere stukken grond, tot het vroe

gere bibliotheek-gebouw behoorende, ingenomen. Deze 

ingesloten stand maakte o. a. het gebruik van p la 

fondlicht voor verschillende vertrekken onvermijdelijk; 

ofschoon de verlichting der boekerij in elk geval door 

van boven invallend licht zou bewerkstelligd worden, 

om aan het gekozen systeem te beantwoorden. U i t de 

situatie volgde nog, dat bij het uitwendige of den op

stand van het gebouw de meeste eenvoudigheid kon en 

moest in acht genomen worden, vooral daar cr geene 

waarschijnlijkheid bestaat dat het gebouw te eeniger 

tijd eene meer opene l igging verkrijgen kan. M e n hield 

echter in het oog, den hoofdingang midden voor eene 

dwarsstraat te plaatsen, om althans nog eenig uitzigt 

daarop- toe te laten. 

Gelijk alt i jd, was ook voor dit ontwerp bekendheid 
met speciale wenschen, doel en oogmerk, eene eerste 

behoefte, en de daartoe noodige inlichtingen werden 
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verschaft door den heer bibliothekaris, prof. ENSCHEDE" 

te. G'roiditgcii. Naar de verkregen opgave van de 

verlangde strekkende ellen lengte, of zoo men wi l van 

de^vierkante ellen oppervlakte, waaraan tot het plaat

sen van boeken, bergen van plaatwerken enz. behoefte 

was, en waarbij op latere uitbreiding gerekend werd , 

moest de omvang der boekerij geregeld worden, het

geen evenzeer het geval was met het aantal en de 

grootte der lokalen. Ook de schikking dezer lokalen 

was aan bijzondere bepalingen onderworpen: zoo mogt, 

bij voorbeeld, de leeskamer niet toegankelijk zijn dan 

door ccn ander vertrek door beambten bezet, en moest 

de kamer voor handschriften geheel ingesloten l i g 

gen. Wijders werden een ru im lokaal ter bewaring 

van germaansche oudheden, afzonderlijke ingang voor 

dagelijksch gebruik enz., benevens een bergzolder ge

vorderd. 

Naar aanleiding van een en ander, in verband met 

het beschikbare terrein en zijne ongunstige l igg ing , 

verkreeg het gebouw de indeelingen op plaat I I I voor

gesteld. 

Ue hoofdaanleg bestaat uit een ringgebouw, langs 

drie zijden omgaande ter hoogte van eene verdieping, 

voorts uit een door het ringgebouw ingesloten mid

dengebouw, dat twee verdiepingen hoogte heeft. De 

bestemming der lokalen en vertrekken, de verdieping

hoogte en verdere détails zijn op de platen aangeduid. 

De boekerij vordert eenige toelichtende beschrij

v ing , welke wij hieronder geven. 

In deze zaal zijn geplaatst acht rijen dubbele vrij

staande kasten, die, door de bevloering der boven

verdieping opgaande, zestien paren of twee-en-dertig 

dubbele kasten vormen, rondom toegankelijk en elke 

in drie vakken van gelijke grootte afgedeeld, waar

door een aantal van honderd twee-en-negentig kasten, 

elke breed 1.35 e l , de onderste hoog 3 e l , de bo

venste hoog 2.30 e l , tusschen de plinten en de lijsten, 

verkregen wordt. De afscheiding tot dubbele kasten 

geschiedde door overhoeks op 5 duim afstand ge

vlochten draadwerk, gevat in houten randen, die tus

schen de eind- en binnenschotten passen, de plan

ken dragen, in plaats van op krablatten, op ijze

ren pennetjes, die in ter zijde aangebragle opstaande 

ijzeren banden passen, voorzien met gaatjes op één 

duim afstand, zoodat de planken naar die maat ver

plaatsbaar zijn en dc boeken tegen de zijschotten vlak 

aansluiten. De kasten langs de wanden hebben dezelfde 

afmeting, verdecling en inr ig t ing , en gaan mede door 

de bevloering der boven-verdieping op. Hierdoor 

wordt het aantal kasten driehonderd-zestien, te zamen 

eene oppervlakte aanbiedende van 1130 vierkante e l . 

Tot het plaatsen van buitengewoon breede boekwerken 

werd het ondergedeelte der muurkasten omstreeks 40 

duim uitgezet, hetgeen tevens (in het algemeen bij 

boekenkasten in acht te nemen) de gelegenheid aan

biedt tot het uit de hand leggen of het doorzien van 

de boeken. Zoowel beneden als boven zijn in den mid

dengang, tusschen de vrijstaande kasten, tafels ge

plaatst, voorzien met tusschen loopers schuivende plan

ken , tot berging van plaatwerken. 

De voormelde hoogte van 3 el der beneden-

kasten is in strijd met het beginsel, alle boeken 

met de hand te kunnen bereiken; doch op stellig uit

gedrukt verlangen werd dit beginsel, ten einde eene 

schijnbaar gedrukte verdieping tc vermijden, ten koste 

der doelmatigheid hier opgeofferd. 

Met zoodanig stelsel tot het plaatsen van kasten en 

tafels, waarbij in eene betrekkelijk kleine ruimte de 

grootste hoeveelheid boeken enz. geregeld kan geplaatst 

en bereikt worden, hangt dak- of plafondlicht, met 

eene bevloering a-jour, onvermijdelijk zamen. 

O m dit te verkrijgen werd eene ijzerkonstruktie 

toegepast, waarvan de voornaamste bijzonderheden op 

de hierbij bchoorende platen, naar wij vertrouwen, 

genoegzaam duidelijk zijn voorgesteld. 

De hoofdpijlers, die van den benedenvloer tot de 

bekapping opgaan, zijn van gelijkarmig kruisijzer, 

geplaatst in acht rijen over de lengte der zaal, elke 

J rei uit vier stuks, zoodanig dat de eindschottcn der 

vrijstaande kasten tusschen de pijlers insluiten en daar

aan bevestigd kunnen worden. Ter hoogte van den 

vloer der bovenverdieping zijn de pijlers door strek

kende en dwarse stangen van ongelijkarmig kruis

en hoekijzer onderling vereenigd, welke stangen tevens 

. tot het dragen der bevloering dienen. 

Ter hoogte van de muurplaten zijn de pijlers nog

maals onderling aan elkander gehecht door stangen van 

rondijzer, bogen en koppelingen van staafijzer, met aan-

vullings- en draagversierselen van gegoten ijzer; einde

lijk zijn de tongen van het kruisijzer der pijlers voor

zien van houten kolommetjes, die tot onder het plafond 

opgaan. 

De /7-/'cw ,-bevloering bestaat uit roosters van ge

goten ijzer, die zich over de geheele oppervlakte der 

zaal uitstrekken, met uitsparing, buiten de vier trap

openingen, van strooken of sleuven, ter breedte van 

— 65 — 

35 d u i m , langs de voorzijden van al de kasten, 

dienende tot onbelemmerde doorlating van het dag

licht. Hierdoor konden de kasten van onder tot boven 

als in één ligchaam opgetimmerd, en hare oppervlakte 

onafgebroken voortgezet worden. 

Ter beveil iging zijn langs de bedoelde open sleu

ven, ter hoogte van 30 cn 00 duim, boven den a-jour-

vloer, ijzeren leuningstangen aangebragt, die door ijze

ren jukjes, verbonden aan dc kant- cn tusschenschot-

ten der kasten, gedragen worden. 

De dakramen en de daaronder gelegen plafond-

ramen bevinden zich in dc opgaande ruimten tusschen 

de kasten. De vakken tusschen de ramen zijn met 

zink gedekt, waardoor, bij mogelijke lekkaadje, de 
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boeken beveiligd worden. A a n het dak en plafond zijn 

verschillende hellingen gegeven, waarin de ramen dee

len , zoowel tot leiding der straalbreking als tot inwendi-

gen welstand; de plafondramen zijn met mat glas bezet. 

Het gebouw werd in het voorjaar van 1803 aan

besteed voor ongeveer / 45 ,000, cn in den loop van 

het daaropvolgende jaar vol tooid , onder leiding en 

direktie van 's rijks waterstaat te Groningen. 

Met den wensch, dat de inzending van deze toe

lichtende beschrijving niet tot gevolgtrekking leide dat 

bij mij ingenomenheid met dit bouwplan bestaat, welke 

ik verklaar niet te bezitten, is het mij niettemin aan

genaam dat het ontwerp met zijne toelichting in dit 

tijdschrift is opgenomen. 

NIEUWE WIJZE VAN TOONEELVERLIC1ITING. 
Medegedeeld door den heer J . J . K O C K , direkteur der gasfabriek te Gorinchem. 

Door de heeren E. MEUI.ON en G. L E COCQ te Pa

rijn is eene wijze van gasverlichting uitgevonden, en 

in den grooten opera-schouwburg te Parijs aangebragt, 

welke de aandacht verdient, ofschoon de kosten der i n 

rigting nog al aanzienlijk zijn en voor bet bovengenoemd 

gebouw 12,000 francs hebben bedragen; daartegenover 

staat echter, dat dc muziekanten geen nadeel meer on

dervinden van dc ondragelijke hitte. M e n berekent dat, 

tengevolge der nieuwe in r ig t ing , een vierde gedeelte 

meer licht op het toonecl wordt geworpen, waartoe 

echter een sterk geloof noodig i s ; want vooreerst is 

het een reflectielicht, door matglas geworpen, zoodat 

het zeer verzwakt moet worden. 

De verspreiding van het licht wordt geleid door 

de plaatsing der rcflcctcurs, cn het licht wordt daar

enboven in eene regte li jn teruggekaatst, zoodat a l 

leen de tooneelspelers verlicht worden. Bovengenoemde 

sterke ui twerking is zeer te betwijfelen. 

De plaatsing der lampen langs eene kromme lijn 

zou de voorkeur verdienen. De hiernaast geplaatste 

figuur zal elke verdere toelichting, naar onze meening, 

overbodig maken. 

D L W 

Schaal 1 a 800. 

onircvcer 20 duim van a. Brandi 
elkander. 

6. Toestellen eu huizen tot afvoer der 
vcrhrnndinüsprodukten. 

c. Hoofdhuis tol hetzelfde einde als 
hij ti., omgeven van 3 andere iso
lerende huizen, die niet slechte 
warmtegeleiders hekleed zijn. 

d. Klep tot ontsteking der lichten. 

e. Verzilverde reflcetcura. 
ƒ . Matgeslepeu glnstafcls. 
y. Verschuif hare glastafcls, hcstcmd 

voor maneschijn en evondverlioh-
ting. 

h. Toestellen, dienende tot het ver
schuiven dezer iihtzen. 

i. Toestel om de geheele verlichtiuu's-
bnrigting tc doen rijzen eu dalen. 
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BOU W-VOOR WERPEN VAN PORTLAND-CEMENT. 

De firma PH. LINDO & C o . te Rotterdam heeft 

sedert eenige jaren te Delfshaven eene cementsteen-

en buizenfabriek opgerigt, en op de jongste algemeene 

vergadering en bijeenkomst der leden van de Maat

schappij Tot bevordering der Bouwkunst, gehouden den 

13 en 14 Junij 11. te Amsterdam, eenige van hare fa-

briekaten ter beoordeeling tentoongesteld. 

1. Een riool van eigen inventie, waarvoorde hh. 

UNDO & Co. zijn geoktrooijeerd. Deze riolen zijn, even 

als al de andere fabriekaten dezer firma, van kunstmatigen 

cementsteen gevormd, welke in duurzaamheid en sterkte 

den hardsten steen evenaart. Hunne ijzerharde eigen

schap en de gladde ondoordringbare wanden maken deze 

riolen voor ratten en ongedierte schier onbewoonbaar. 

Zij worden door bijtende vochten niet aangetast, 

zuigen ook geen vocht op en groeijen niet aan. Zij 

zijn zamengesteld uit s tukken , wier voegen .of verbin-

dingsdeelen aan elkander sluiten, en tot meerdere sterkte 

en wederstand zoodanig verspringen, dat de gewelfde 

dekstukken in het midden der zijstukken eindigen, 

dus met dc voeg van den bodem korresponderen. De 

zamenstelling veroorlooft niet alleen het leggen van 

een riool over eene uitgebreide lengte, in den kortst 

mogelijken t i jd , maar verschaft ook gelegenheid het 

riool zeer gemakkelijk te openen waar dit vereischt 

wordt. De tapsgewijze inslui t ing voorkomt de ver

zakking , terwijl de eivorm van binnen de vloeijing 

gemakkelijk maakt. Waar het noodig geacht of ver

eischt wordt, kunnen , even als in steen, openingen ge

hakt of geboord worden, en kan men aan den omvang 

en vorm iedere verlangde verandering en grootte geven. 

De gewone lengte der rioolstukken, zoo als zij 

vervaardigd worden, is eene nederlandsche el . 

Deze riolen leveren belangrijke voordeelen op, en 

men mag beweren, dat, wanneer zij na honderd jaren 

moesten verplaatst worden, zij dan nog even goed 

zouden zijn alsof zij pas gelegd waren. Ongetwijfeld 

worden vele van de gemetselde riolen te eeniger tijd 

door deze nieuwe vervangen. 

2. Cementbuizen. Deze buizen worden vervaar

digd van 10 tot 30 duim middellijn en op extra be

stelling ook tot elke verlangde wijdte. Zij zijn gelijk 

aan steen en schier onvergankelijk. Ouderdom maakt 

ze steeds harder, onverschillig of zij onder den grond, 

i n het water of in de open lucht gelegd worden. Zi j 

wederstaan vorst zoowel als warmte, en worden door 

zuren of eenig bijtend vocht niet benadeeld. M e n 

bezigt ze, — voor waterleidingen, afvloeibuizen, rook-

geleiders, schoorsteenen, privaat pijpen, — in plaats van 

metalen en andere buizen. Door de gemakkelijke wijze 

van leggen en aaneenhechten, en vooral door een zeer 

bil l i jken prijs, geven zij eene groote bezuiniging. 

El lebogen, knie- en kruisstukken en alle andere 

verbindingen kunnen , in alle rigtingen en bogten, 

vervaardigd worden. 

3. Vloertegels, voor trottoirs, stoepen, kerken , 

fabrieken, pakhuizen, magazijnen, winkels, gangen, 

keukens, kelders, werkplaatsen, openplaatsen enz. enz. 

Deze vloertegels, na verkiezing van eene lichtgrijze, 

roode en zwartblaauwe k leur , in diverse afmetingen 

te verkri jgen, evenaren niet alleen, maar overtreffen 

zelfs in gelijkheid van k leur , hardheid, onslijtbaar-

heid en sterkte, vele van de natuursteenen. Zi j 

onderscheiden zich gunstig boven alle steen- en mar-

mervloeren, daar zij geen vocht doorlaten, en leveren, 

ook omdat zij minder warmte wegnemen, een voor 

de gezondheid meer verkieslijken vloer. 

De fabriekanten hebben dit doen onderzoeken en 

het resultaat er van was, dat wanneer de koudegraad 

van droog hout op 0 werd gesteld, de marmersteen 

9 , de blaauwe steen 7, de zandsteen 5, en de cement

steen 2 ' / 2 graad koude aannam. 

In de fabriek der hh. LIK no & Co. wordcu vervaar

digd , behalve de genoemde, nog eene menigte andere 

bouw-voorwerpen, op bestelling, a ls : holle gevelstee-

nen, lijst- en ornamentwerk, balustres, verder k u i 

pen voor fabrieken, voederbakken en kribben voor 

vee. De vorm en grootte kunnen gekozen worden. 

De voorwerpen den 13 en 14 Junij 11. tentoon

gesteld, hebben over het algemeen de goedkeuring 

van de aanwezige leden onzer Maatschappij verworven. 

De firma LINDO & Co. beveelt derhalve deze nieuwe 

industrie, in de ondersteuning van heeren bouwkun

digen en allen wier beroepen met het bouwvak in ver

band staan, met bescheiden aandrang aan. Dat hun 

verzoek gehoor vinde! 

J. H . L . 

MOTIES HIST0R1QUES D'ARCHITECTURE ET DE SCULPTURE D'ORNEMENT, 
POUR LA COMPOSITION ET LA DECORATION EXTÉRIEURE DES EDIFICES PUBLICS ET PRIVES. 

Choix de Fragments, emprnntés a des monuments francais, du commencement de la Renaissance jusqu'a Ia fin de Louis X V I . 

Par M . Cèsar Daly. — Paris A . Morel & Co. 1865. 

VERZAMELING VAN UITGEZOCHTE FRAGMENTEN VAN BOUW- EN BEELDHOUWKUNST, ALS MIDDELEN TOT ZAMENSTELLING EN 

VERSIERING VAN HET UITWENDIGE VAN OPENBARE EN BIJZONDERE GEBOUWEN. 

ONTLEEND AAN FRANSCHE BOUWWERK RN VAN 1500—1800. 

P R O S P E C T U S . 
hertaald en medegedeeld door A. N . G O D E F R O Y . 

De titel van het werk, welks uitgave wij hiermede 

aanvangen, is uitvoerig genoeg o m , strikt genomen, 

alle verdere verklaring overbodig te maken. 

D c nuttigheid van zulk een werk springt in het 

oog, zoowel van de zoo talrijke klasse kunstoefenaren, 

wier eerzucht zich bepaalt bij het voldoen "aan de 

wenschen hunner k l ienten, zonder te droomen van den 

roem het hunne bij te dragen tot het doen herleven van 

een cigcndommelijken historischen s t i j l , als van die 

bevoorregte geesten, beperkt in aantal, d ie , om de 

bouwkunst te kunnen uitoefenen, behoefte hebben 

haar te begrijpen als de waardige openbaring van eene 

maatschappij van zeer ontwikkelde beschaving. 

Maar aangezien ieder geneigd is die nuttigheid van 

zijn standpunt te beoordeclen en bijgevolg de alge

meene strekking er van te beperken, zoo zullen eenige 

beschouwingen over den aard cn dc strekking van het 

werk niet ten eenenmale ongepast zijn. *) 

1 °. Onderscheid tusschen de hedendaagsche bouw

kunst en die van de groote historische tijdperken. 

W i j bezitten heden ten dage geen cigenaardigen 

bouwstijl , geen bouwstijl die volkomen op vaste be

ginselen berust en die , met ui ts lui t ing van iederen 

anderen s t i j l , zoowel door de kunstenaars als door 

') Vergelijk : Verslag der 12' algemeene bijeenkomst van leden 
der Maatschappij Tol bevordering der Bouwkunst van 14 Junij 1805, 
l»j de behandeling van vrnag 0°, 1« en 3" gedeelte: „ I s de aan
beveling en navolging van vroegere bouwstijlen aan de schoone 
bouwkunst van onzen tijd en aan hare vrije ontwikkeling be
vorderlijk F In welke opzigten is het verdedigbaar 
dat eenige bouwstijl van vroegere eeuwen wordt aanbevolen en 
nagevolgd?" 

het publiek erkend en aangenomen w t r d t , gelijk dit 

het geval was in de groote historische tijdperken, iri het 

oude Kggpte der koningen SESOSTRIS (SUFIS) en R A M -

SES, i n het Griekenland van PISISTRATOS en P E R I K L E S , 

i n Azië in het oude Indië en China, en in Europa 

in de byzantijnsche en middeleeuwsche tijdperken. 

D i t ontbreken van een s t i j l , die ons bij ui ts lui t ing 

toebehoort, is het groote feit dat de praktijk der he-

dendaagnche bouwkunst beheerscht. 

Het meerendeel der architekten erkent dit feit met 

gezond verstand en heeft er vrede m e ê , als het onver

mijdelijk gevolg van een zedelijken, maatschappelijken 

en verstandelijken toestand dien zij niet hebben te weeg 

gebragt; en hoewel zij menigmaal een glimlach niet 

kunnen onderdrukken bij de zotte invallen van som

mige bouwlustige burgers, schikken zij zich niette

min met eene verstandige welwil lendheid naar de l u i 

men en invallen hunner k l i ën ten . 

2° . De drie scholen der hedendaagsche bouwkunst. 

Maar hoezeer wij geen eigen stijl bezitten, hebben 

wij niettemin onze wijze van opvatten en uitvoeren; 

dat w i l zeggen, wij ontleencn aan onze voorgangers; 

slechts met dit onderscheid dat wij niet allen op de

zelfde wijze ontleenen. 

Eenige volzinnen zijn voldoende om duidelijk den 

toestand van de hedendaagsche architekten te schet

sen , met betrekking zoowel tot de oude stijlen als tot 

de moderne behoeften. 

E r kunnen heden ten dage i n de beschaafde we

reld slechts drie bouwscholen bestaan; te weten: 

a. de historische school, die de herleving beoogt 

van een der vele oude bouwsti j len; 
5» 
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^. de eklektische school, die het verledene be

schouwt en behandelt als een groot magazijn, waar

uit zij dag aan dag , naar gelang der behoefte, alles 

ligt wat haar aangenaam of nuttig toeschijnt. V o o i 

de eklektikers is het verledene eene portefeuille van 

motieven ; 

c. de organische school. Deze is nog in hare wor

ding ! Naauw merkbare bewegingen kondigen de ont

wikke l ing aan van haar instinktmatig leven. Zij is de 

school der toekomt. W e i n i g architckten houden zich 

met de bouwkunst der toekomst bezig, daar het meer-

endeel de dagelijksche praktijk reeds zwaar genoeg vindt. 

3°. De eerste of historische school onderstelt bij 

hare volgelingen een opregten ijver en een levendig 

verstand; maar een ijver, die tot onverdraagzaamheid 

vervoert, en eene levendigheid, waaraan de ruimte van 

opvatting ontbreekt, die de ware kracht kenmerkt. 

De -praktijk van het vak , en de menigwerf droevige 

ondervinding die haar vergezelt, putten langzamerhand 

deze jeugdige drift u i t , en noodzaken tot zelfs de 

hoogstgestemde poëtische geesten van deze-school tot 

koncessiën, die even zooveel trappen vormen welke zij 

afstijgen om van hun ideaal te geraken tot het plat

getreden veld der werkelijkheden van het hedendaag

sche leven; want de bouwkunst , hoe edel en waardig 

zij ook als kunst zijn moge, is en blijft met dat al de 

broodwinning van het meerendeel dergenen die er zich 

aan wijden. De fortuin of gegoedheid bij erfenis ver

kregen , is het deel van de minderheid of liever van 

zeer weinigen; de anderen zijn verpligt tot een dage-

lijkschen ingespannen arbeid, ten einde in de behoef

ten des levens te voorzien, een huisgezin te onder

houden, e n , ieder naar zijnen stand, behoorlijk te kun

nen leven. „ M e n leeft niet van brood a l l é é n , " ziedaar 

een waar woord, maar niet minder juist mag men be

weren dat men ook niet ZONDER brood leven K A N . 1 ) . 

') Men kan van deze school hetzelfde zeggen als H. TAINK 
van de „littérature archéologiquc" gezegd heeft: „ C'est un genre 
faux." 

Idem. „ La littérature historique doit s'évanouir et se trans
former en critique et en histoirc, c'est-a-dire en exposition et 
en commentaire des documents." Met verandering van het woord 
„littérature" in „architecture", gaat die stelling door ook voor 
de houwkunst. 

Idem. „Les auteurs ne sont que d'habiles geus, ils ont du 
talent et point du génie; ils tirent leurs idees, non de leur 
cocur, mais dc leur tête." Men leze voor „ auteurs" het woord 
., architectes", en het gezegde is waar voor de bouwkunBt. 

A. N . o. 

4° . Voor de aanhangers der eklektische school is 

de historische architektuur, zoo als wij gezegd hebben, 

eene onmetelijk groote „por tefeui l le van motieven," 

die allerdienstigst zijn om naar de dagelijksche behoef

ten te worden geëxp lo i t ee rd ; het is een magazijn, waarin 

zij de benoodigde instrumenten uitzoeken voor de da

gelijksche dienst die het publiek van hen vordert. 

De eklektische architekt is de bij uitnemendheid 

positieve en praktische man; hij gevoelt geen bijzon

dere geestdrift voor eenig bepaald tijdperk van het 

verledene; hij vormt zich geen enkel droombeeld van 

cenigen toekomstigen bouwstijl. Zijne opvatting van 

de bouwkunst is veelal louter materieel: deugdelijk 

bouwen, hecht en sterk, op de beste wijze aan al de 

behoeften van gemak en plastische harmonie voldoen, 

en boven alles aan zijnen lastgever genoegen geven: 

ziedaar ten naasten bij zijn geheel leerstelsel. Zi jn ge

zond oordcel „ l a a g bij den grond ," maar verstandig, 

levendig en helder binnen de enge grenzen, leert hem 

bedachtzaam en met vasten tred voort te schrijden te 

midden van eene wereld, die gelijktijdig wordt bewo

gen door twijfel, ongeloof, onverschilligheid en dwaze 

inbeelding. 

5°. In tegenstelling hiermede, veronderstelt de or

ganische school de meest krachtige zucht naar een 

nieuw ideaal, eene wijsgecrige vertolking van het ver

ledene, met het oogmerk om er heerschappij over te 

voeren, ten voordccle van het tegenwoordige en het toe

komende. W i j hebben de laatste der drie scholen „ d e 

organische" genoemd, omdat zij uit de hedendaagsche 

of moderne maatschappij moet geboren worden, op 

gelijke wijze als de tak uit den stam ont'spruit, i n 

plaats van zich bij wijze van ecu mozaïk te vormen, 

uit brokstukken inlegwerk bijeen vergaderd op stam

men in den loop der eeuwen ontstaan en ontwikkeld 

onder invloeden van den oceaan van het verledene. W i j 

hebben haar dien naam gegeven, omdat zij met betrek

k i n g tot de historische en eklektische scholen hetzelfde 

is als het organische leven, zoowel plantaardig als 

dier l i jk , met betrekking tot het onorganische wezen 

der rotsen die den ondergrond of het substraat van den 

wereldbol vormen; omdat zij moet ontluiken en zich 

ontwikkelen op de wijze van de levende kiemen en 

niet, zoo als de mineralen, door middel van aaneen

voeging van trage en onwerkzame elementen. De be

schouwingen van deze strekking zijn slechts tehuis in 

den geest van de kleine minderheid, en daar wij hier 

met iedereen te doen hebben, is het de plaats niet om 

langer stil te staan bij beschouwingen, waarmede de 

meerderheid der praktische mannen zich niet ophoudt. 

Wi j hebben bovendien reeds gezegd, de organische 

school ' is de school der toekomst; en hier ter plaatse 

en op het tijdstip van heden, houden wij ons ui ts lui

tend bezig met het tegenwoordige, met de behoeften 

van de praktische bouwkunst in het jaar onzes Heeren 

1S64. Derhalve, laat ons verder gaan. 

6°. De mode en de hedendaagsche architektuur. 

Rij de heerschende armoede aan nieuwe scheppin

gen i n het vak der bouwkunst , of liever met het oog 

op de menigvuldige manieren van opvatting dezer 

kunst, geven de besturen en de partikulieren zeer 

natuurlijk de voorkeur aan den bouwstijl die dooi

de mode van den dag is gekozen. Maar de mode 

heeft achtereenvolgens de antieken, de Renaissance en 

de middeleeuwen gehuldigd, en zij beweegt zich heden 

ten dage in Frankrijk, met zekere voorliefde, te mid 

den van alle stijlen en stijlschakeringen die dagteeke-

nen na de 11" eeuw, en waarvan Fr ankrijks grond 

voorbeelden bezit of bewijzen levert. De hedendaag

sche architekt moet dus in de gelegenheid z i jn , elk 

oogenblik niet alleen de beste voorbeelden van allerlei 

soort gebouwen en kons t ruk t i ën uit den laatsten tijd 

te raadplegen, ten einde de gemankte vorderingen te 

kunnen vatten en op zijne beurt ze te verwezenlijken, 

maar hij behoeft buitendien nog historische fragmenten 

van bouw- en beeldhouwkunst, die hem dienstbaar 

kunnen zijn als „ motieven van kompositie en versiering" 

in al de stijlen die heden ten dage gezocht z i jn , en 

meer bijzonder in die van de Renaissance tot -.ODE

W I J K X V I . W i j hebben getracht in de eerste dezer 

behoeften tc voorzien voor eene voorname klasse van 

gebouwen, door de uitgave van De huizenbouw der 

l i)" eeuw; wij stellen ons voor alsnu aan de tweede 

behoefte te gemoet te komen , door de uitgave welke 

wij thans ondernemen en aanvangen. 

7°. Waar in het nieuwe werk bestaat. 

Het nieuwe werk beoogt tweeër le i doel : het is 

„eene verzameling van motieven van bouw- en ver

sierende beeldhouwkunst" en tevens „eene historische 

verzameling," want het zal eene keur van fragmenten 

bevatten ontleend aan fransche bouwwerken, gesticht 

tijdens de laatste vorsten uit het huis VALOIS en onder 

de Bourbons tot het einde der regering van LODEWIJK 

X V I (1500—1800); met andere woorden, van het 

einde van den gothischen stijl tot het begin van het 

eerste keizerrijk (NAPOLEON I). 

In het leven geroepen om de praktische taak van 

het meerendeel der arehitekten te verligten, biedt dit 

werk nog een schat van kostbare détai ls aan, ter be

studering van de achtereenvolgende gedaan te vervor

mingen, welke de fransche bouwkunst in een tijdvak van 

300 jaren, namelijk van het einde der 15 e tot dat der 

18° eeuw, heeft doorloopen. 

De arehitekten die bij ui tsluit ing worden bezig ge- * 

houden door de praktijk van het bouwvak, zullen in 

dit werk bijeenverzameld en in klassen verdeeld vin

den eene reeks van elementen van kompositie en bouw

kunstige sieraden, gekozen uit de beste werken die 

onze fransche voorvaderen ons hebben nagelaten sedert 

de Renaissance; terwijl de zoodanigen, die, hetzij uit 

smaak of uit beginsel, eene gezette studie willen ma

ken van de monumentale archeologie van hun vader

land, er détails en historische aanwijzingen in zullen 

vinden welke zij elders niet zullen aantreffen. Een 

groot deel van de door ons opgemeten en afgebeelde 

détails zijn reeds onder den moker van de parijsche 

sloopers verdwenen. 

8°. Men kan het nut van het nieuwe werk ook 

nog uit een derde oogpunt beschouwen. E r bestaan 

sedert lang boekwerken waarin de wetenschap aan

genaam en onderhoudend wordt onderwezen; er zijn 

ook verzamelingen van problemaas die op deze wijze 

zijn behandeld; dezen zoowel als genen zijn bestemd 

om den geest voor te bereiden door aanlokkelijke spe

len en oefeningen, om de wetenschappelijke moeijelijk-

heden op te lossen die de ingenieur op zijne loopbaan 

kan ontmoeten. Onze „ mot ieven" vormen evenzeer 

eene verzameling van problemaas met hunne oplossin

gen , maar het zijn kunstproblemen. H i e r , bij voor

beeld, wordt gevraagd door eene gepaste versiering 

de bekrooning van een raam tc doen overgaan in een 

daarboven geplaatst balkon, het raam zij getoogd of 

vierkant afgedekt '). Daar is er sprake om in dc facade 

van een groot huis (hotel) dc lokalen voor de bediening 

gelijkvloers en in de tusschen verdieping aan te too-

nen, de salons en het gezelschapsleven op de l e verdie

p ing , de ingetogenheid van het huiselijk leven op de 

: 2 e verdieping uit tc drukken -'). 

De schoone bronzen stortbak van de* fontein aan 

de porseleinfabriek tc Sèvres kan ten bewijze strek

ken hoe men, met behoud der waarheid, de grootheid 

') I'arijs. Hue Si.-André des Arts, en tjuai des Onnet, 
Rue des Franos-Bourgeois. 
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van stijl bereikt ; en de fontein de 1'Abbaye te Parijs, 

geheel in denzelfden geest opgevat, maakt het begrij

pelijk op welke wijze het kunstgenie architekturale 

vormen vol karakter, uit natuurlijke voortbrengselen 

van stroomen en zeeën , kan doen ontwikkelen. 

Hoedanig i n eene halfronde digtgeinetselde toog, 

of n i s , gekoppelde openingen aan te brengen, die 

gelijktijdig op eene gelukkige wijze i n overeenstem

ming gebragt zijn met de halfronde toog en den af-

s lui tmuur? D i t vraagstuk vindt, men opgelost in de 

rue Cherche-Midi . 

Hoedanig in een grooten halfcirkelboog, die door 

twee verdiepingen reikt en ook gedigt is met een muur, 

eene groote monumentale deur aan te brengen, met 

eene lichtopening voor de tusschen verdieping, en daar

boven een venster voor de 1° verdieping, met ver

kri jging van de vercischte eenheid en eenvoud van 

lijnen die het edele aanzien van het geheel vereischen ? 

De ingang van den Passage du Dragon geeft de op

lossing van dit geheim j de lezer zal uit de plaat, 

die wij er van geven zul len , de verklaring kunnen 

begrijpen. 

Hoevele andere scherpzinnige vraagstukken vindt 

men opgelost op de Place Royale te Parijs, te Ver

sailles enz. E n naast deze moeijelijkheden die door 

de rede, geleid door den smaak, zijn overwonnen, 

hoevele voorbeelden treft men nog aan van sierlijke 
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spelingen van den geest en verleidelijke fantais iën, die 

de rede niet onderstaat te laken en de smaak slechts 

kan bewonderen! 

9° . Het werk is alzoo bestemd voor alle archi-

tekten, beeldhouwers van ornamenten en allen die de 

geschiedenis der bouwkunst in Frankrijk wi l len be

studeren. 

He t is de portefeuille van den praktischen architekt, 

aan wien door zijne kl iënten gevraagd wordt een 

hotel i n den stijl van LODEWIJK X I I I , eene v i l l a 

Pompadour of een paviljoen uit den tijd van LODEWIJK 

X V I , en die een aantal dokumenten bij de hand 

wenscht te hebben, om aan zulke uiteenloopende ver

langens te voldoen; deuren, ramen, dakvensters, s lui t -

steenen, bekrooningen, balusters, versierend beeld

houwwerk in steen, hout, brons enz., détai ls van met

selwerk, betimmeringen enz. 

De beeldhouwer, die onder de leiding van den 

architekt werkzaam moet z i jn , zal in de reeks onzer 

voorbeelden en modellen de middelen aantreffen om 

aan dezelfde eischen van den stijl te voldoen. 

He t werk zal door de verdienstelijkste architekten 

met vrucht kunnen geraadpleegd worden, om nieuwe 

bronnen van inspiratie op te wekken. 

Het zal onmisbaar wezen voor a l len , die zich met 

de geschiedenis der nationale bouwkunst wi l len ver

trouwd maken. 

P R I J 8 V R A G E N , 
Uitgeschreven in het jaar 1865, door de Maatschappij. „Tot bevordering der Bouwkunst." 

De Maatschappij stelt voor: 

ALS E E R S T E O N D E R W E R P , 

EEN MUSEUM VOOR KUNSTWERKEN EN 
OUDHEDEN 

voor eene groote s/ad des Rijks. 

Het gebouw moet dienstbaar gemaakt worden aan 

liet bijeenbrengen en tentoonstellen van dc kunstwer

ken van niet in leven zijnde meesters, in het bezit 

van het R i j k , de provincie, de stad der vestiging en 

van erkende genootschappen. 

Deze kunstwerken wordcu verondersteld te be

staan u i t : 

1° . schilderwerken, op doek, paneel, steen, me

taal en glas; 

2° . teekeningen, prenten , etsen, gravures, medail

les en andere voortbrengselen der graveernaald; 

3° . snij-, drijf- en beeldhouwwerk in het algemeen, 

hetzij in hout, ivoor , metaal, steen of ander materiaal; 

cn verder al wat betrekking heeft op de kunst van 

het voorgeslacht, en voor zoover deze geschikt wordt 

geacht om in een museum te worden opgenomen en 

tentoongesteld. 

H e t gebouw zal rondom vrijstaan, doch op eene 

doeltreffende wijze van den openbaren weg afgezonderd 

zijn. — Aanvankelijk zal de bebouwde oppervlakte niet 
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meer mogen bedragen dan 2400 (twee duizend vier 

honderd) vierkante e l l en , doch de gelegenheid tot uit

breiding door aanbouw moet worden aangewezen. 

De lokalen voor de kunstwerken moeten in twee 

verdiepingen zijn aangebragt. 

Die voor de schilderwerken zullen op de bovenste 

verdieping zijn gelegen. Hunne verdeeling moet ge

regeld worden naar den aard der daarin te plaatsen 

kunstwerken, waartoe des noods verplaatsbare afschei

dingen kunnen worden aangebragt. 

De schilderwerken op glas vereischen afzonderlijke 

lokalen met doeltreffende dagverlichting. 

Voor de beide andere hoofd-afdeelingen zullen de 

lokalen gelijkvloers worden ingerigt. 

De zalen voor de teekeningen, prenten en gravu

res moeten voorzien zijn van afsluitbare en doeltreffend 

ingerigte kunstkasten. 

De zalen voor de beeldhouwwerken en oudheden 

moeten van zoodanigen vorm en inr igt ing z i jn , dat 

men dc voorwerpen daarin stelselmatig zal kunnen 

rangschikken en tentoonstellen, met de noodige waar

borgen voor hunne instandhouding. 

M e n verlangt, zoo veel mogelijk in het midden, 

eene groote zaal met bovenlicht, tot de tentoonstel

l ing van omvangrijke en zware voorwerpen der oud

heid. Daartoe moet zij op geschikte wijze in verband 

met den publieken weg zijn. 

Bi j al de kunstzalen moet gelet worden op eene 

doelmatige r igt ing der windstreken; de dagverlichting 

en de verwarming der lokalen zorgvuldig en degelijk 

in te rigten, duidelijk aan te toonen en te omschrij

ven. — E r moet gelet worden op het gerief der be

zoekers, door het aanbrengen van doeltreffend geplaatste 

zitbanken, terwijl de afmeting der lokalen het op de 

plaats copiëren der schilderwerken moet veroorloven, 

zonder stoornis voor het publiek. 

Wijders worden verlangd twee zalen tot receptie 

en twee vertrekken tot het houden van bijeenkomsten 

voor de directie, waarbij eenige spreekvertrekken of 

kabinetten. Verder bureaux en lokalen voor de con

servators, eene woning voor den concierge en zijn 

gezin, bestaande uit twee kamers, keuken en kelder , 

met afzonderlijken toegang van bui ten , alsmede de 

verblijven voor het dienst-personeel en bergplaatsen 

voor dagelijksche benoodigdheden voor de dienst van 

het museum. Dc officen kunnen in eene verdieping 

en sous-terrain geplaatst worden. 

De toegangen, vestibulen, monumentale cn andere 
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diensttrappen, corridors, portalen, retiraden en berg

plaatsen en alle verlangde lokalen zullen r u i m , goed 

I verlicht en gemakkelijk toegankelijk z i jn , met de noo

dige waarborgen voor eene goede surveillance, ook 

bij de stooktoestellen, die tegen brandgevaar moeten 

beveiligd zijn. 

Het gebouw moet een monumentaal en karakter

matig aanzien hebben; het bouwmateriaal, dc konstruk-

tie en de ornamentatie, zoo in- als «zV-wendig, behooren 

van degelijk gehalte en geëvenredigd aan de bestem

ming van het museum te zijn. 

Men verlangt de teekeningen der platte gronden, 

opstanden en doorsneden op de schaal van 71/» streep 

per e l , alsmede eene toelichtende beschrijving. 

Voor het de bekrooning waardig, of best gekeurd 

ontwerp wordt uitgeloofd een VEREERF.ND G E T U I G S C H R I F T , 

met eene som van DRIEHONDERD GULDEN. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle bouw

kundigen , geboren of woonachtig in het koningrijk 

der Nederlanden. 

ALS T W E E D E O N D E R W E R P , 

EEN KERKGEBOUW 
voor eene protestantse/ie dorpsgemeente, met toren, /consisto

riekamer en woning voor den predikant. 

Dit gebouw wordt verondersteld rondom vrij en 

in dc zoogenaamde kom der gemeente te staan. 

De toren moet worden voorzien van een slag-uur

werk , met aan iedere zijde eene wijzerplaat, benevens 

eene groote en twee kleinere lu ik lokken . 

D e kerk moet 500 zitplaatsen bevatten, benevens 

een orgel , dat op eene gaanderij tegenover het pre-

dikgestoelte doelmatig moet geplaatst zijn. 

D i t gestoelte, de banken voor kerkeraad, gemeente 

en voorzanger, de togtvrije toegangen tot de kerk , 

benevens die tot den toren, het uurwerk , het orgel 

en de gaanderij, wenscht men op het plan te zien 

aangegeven en eigenaardig ontworpen , duidelijk voor

gesteld cn omschreven. 

De bouwsti j l , de konstruktie, het materiaal, de or

namentatie, behooren karaktermatig, oorspronkelijk cn 

degelijk te zijn. Vooral moet liet gebouw goed te be

spreken z i jn , cn wenscht men de dag- en avondver

l i ch t ing , benevens de wijze van luchtverversching te 

zien aangegeven en toegelicht. 

D e konsistorie moet ruim cn afzonderlijk van buiten 

toegankelijk z i jn ; een privé en de noodige berging 

verlangt men eigenaardig te zien aangebragt. 
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De predikantswoning met eigen tu in , en door een 
gaanderij met dc konsistoric in gemeenschap te bren
gen, moet bevatten: beneden, twee woonkamers, een 
spreekvertrek, een badvertrek, een kinderkamer, een 
keuken en kelder ; en boven, drie slaapkamers, bene
vens een logeer- cn een studeervertrek; verder een 
ruimen zolder met dienstbodenkamer, een doorloopen
den trap, dc noodige retiraden, bergplaatsen en ver
dere gemakken. 

Van het geheel wenscht men een situatieplan op 
3 streep per e l . 

V a n dc kerk een benedenplan, met aanwijzing 
der plaatsing van het ameublement, benevens de 
voor- en zijgevels, cn de doorsneden over lengte en 
breedte op 1 duim per el . 

Gelijke schaal wordt vastgesteld voor de won ing , 
waarvan dc p lannen, opstanden en doorsneden ver
langd worden. 

De bijvoeging van details zal tot, aanbeveling 
strekken. 

Het onderwerp en dc teekeningen nloetcn door 
eene toelichtende omschrijving — in elk opzigt — 
worden verduidelijkt. 

Voor het de bekrooning waardig, of best gekeurd 
ontwerp wordt uitgeloofd het G E T U I G S C H R I F T D E R M A A T 

S C H A P P I J , met cene som van H O N D E R D - V I J F T I G G U L D E N . 

ALS D E R D E O N D E R W E R P , 

DE HOOFD-INGANG VAN EEN STADHUIS. 
voor eene gemeente van den eersten rang. 

Dezen ingang, die van den publiekcn weg tot cene 
groote open plaats geleiden moet, wenscht men tc zien 
ingerigt in het midden voor r i j tuigen, en ter wederzijde 
voor voetgangers langs een verhoogd gangpad. 

De hoogte moet aan de breedte geèvenrcd igd zijn. 
De onderdeden verlangt men in volkomen harmonie 
tot het geheel. 

Aan dat geheel moet een grootsch en monumen
taal aanzien worden gegeven. Eene eigenaardige 
ornamentatie, doelmatige afsluiting met een ijzeren 
hek, behoorlijke avond-of gasver l icht ing, allegorische 
beelden en passende attributen moeten duidelijk op 
de teekeningen worden voorgesteld. 

E r worden verlangd een plan en doorsnede, te 
zamen ter grootte van een vel der uitgave van de 
door deze .Maatschappij bekroonde prijs-antwoorden, 
nietende 0.86 bij 0.50 el . 

De opstand moet op een ander vel van gelijke 

grootte geteekend zijn. 

De wijze van bewerking wordt , even als de te 

kiezen bouwstij l , aan de mededingers vrijgelaten. 

Voor het de bekrooning waardig, of best gekeurd 

ontwerp wordt uitgeloofd het G E T U I G S C H R I F T D E R M A A T 

S C H A P P I J , met eene som van V I J F T I G G U L D E N . 

Ter mededinging naar de beide laatste onderwerpen 

worden alleen toegelaten de leden der Maatschappij. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

A R T . 1. A l l e s tukken, ter beantwoording dezer 
prijsvragen, moeten, vóór of op den eersten Novem
ber 1866 , vrachtvrij worden ingezonden aan den 
sekretaris der Maatschappij, Keizersgracht bij de Spie
gelstraat , Buur t X , n ° . 643. 

A R T . 2. De in te zenden stukken moeten zijn 
i geteekend met eene spreuk of motto, en voorzien van 

een verzegeld briefje, waarop van buiten dezelfde 
spreuk of het motto, benevens een kennelijk teeken ter 

! nadere terugvordering, en van binnen de naam, kwa
liteit en woonplaats van den inzender vermeld zijn. 

A R T . 3. De toelichtende beschrijving en het let
terschrift op de teekeningen moeten door eene andere 
hand, dan die van den inzender geschreven zijn; en 
zoo het blijken mogt dat hij in deze anders gehan
deld , of zich op de eene of andere wijze als vervaar
diger der ingezonden stukken kenbaar gemaakt had, 
zoo zal hem, al mogten zijne stukken ter bekrooning 
zijn voorgesteld, de prijs niet worden toegekend. 

De teekeningen mogen niet op houten ramen en 
carton gespannen zijn. 

A R T . 4. De bekroonde ontwerpen blijven de eigen
dom der Maatschappij; de onbekroonde daarentegen 
zul len, tegen opgave van het in A r t . 2 vermelde 

, kennelijk teeken op het naambriefje, aan de belang
hebbenden worden teruggegeven. 

A R T . 5. De vervaardigers der bekroonde stukken 
zijn des gevorderd verpligt , om hunne teekeningen, 
in den kortst mogelijken t i jd , op zulk cene verkleinde 
schaal over te brengen, als door het bestuur voor de 
gravure zal verlangd worden. 

Voor en in nanm van liet Bestuur 
der Maatschappij voornoemd i 

Amsterdam, J . H . L E L I M A N , 
Aujruslus 1SIS5. SBKKKTAKIS. 

DE KUNST DER MIDDENEEUWEN EN DE OORZAKEN VAN HAAR V E R V A L , 
door ERNEST R E N A N . — Voorkomende in de „ R e v u e des Deux-Mondes" van 1862. 

Vertaald en medegedeeld door J . H . L E L I M A N . 

Album van VILLABD DE HONNECOUBT, bouwmeester in de 13" eeuw; manuscript, door J . B. A. LASSUS; na zijnen dood verschenen 

en overeenkomstig zijne handschriften uitgegeven door ALFBEO DABCEL. Parijs 1858. 

Veel is er geschreven, meer nog gesproken over 

den bouwsti j l , dien wij met den naam van „ g o t h i s c h " 

bestempelen; niet het minst door hen, die met vele 

gaven toegerust, de oudheid tot een punt hunner ge

zette liefhebberij-studie en bewondering maken, en 

wisten te ontdekken wat voor den gewonen mensch 

verborgen en hem onverschillig was. 

Gelukkige tijden, waarin dat alles in het open

baar wordt bekend gemaakt, en schier om niet te 

hooren, te lezen i s ; waarin de beoefenaar van kun

sten en wetenschappen en de geleerde dilettant, als 

om stri jd, het resultaat van hun onderzoek en hunnen 

arbeid ten beste geven; waarin de bronnen tot zelf

oefening dagelijks vermeerderen. 

Gelukkige eeuw, waarin de menschen in vrijheid 

arbeiden, van meening verschillen, en elkander de 

les lezen, al is dit ook soms op ongewone wijze, of 

liefderijk en tegelijk kastijdend. Of mogen het geen 

gunstige teekenen des tijds hcetcn, dut de hertog D E 
V A L M Y , in 1864 , een even degelijk geschreven, als 

prachtig gedrukt boek uitgaf, over de bijzondere voor
treffelijkheid in onze dagen (?)«van dc grieksche bouw

kunst ; dat de geleerde E R N E S T R E N A N over de kunst 
der middeneeuwen en de oorzaken van haar verval 
zijn krachtig woord sprak; dat I .ÉON V I T E T zijne His-
toire de /'art omwerkte, en zoo vele verdienstelijke 

kunstschrijvers, tot zelfs in ons land , hunne ziens

wijzen voor beter gaven. 

Zeer zeker juichen de beoefenaars der beeldende 

kunsten ook de vaardigheid van het hoofd en de pen 

toe, wanneer het de kunstvakken hunner keuze geldt; 

maar meer nog doen zij d i t , als de schrijvers-dilet

tanten blijken geven, dat zij de geheime krachten der 

kunst in zich hebben en deze met onpartijdigheid 

ten algemeenen nutte uit hunne werken doen stralen. 

Maar er zijn hier vragen van gewigt te doen. 

Zul len het volk en zijn kunstzin zich schikken en 

plooijen naar die veelal aristokratische vertoogen cn 

beweringen van dilettanten? Zal het volk zijnen prak-

tischen, vaak te ma te r i è l en , zin regelen naar dien van 

den schrijver, die niet zelden tegelijk vermagert met 

zijne idealen en onderstellingen? Z a l het publiek als 

kenner en regter in kunstzaken wil len optreden, en 

een kunst-katechismus voor zich opstellen? 

W i j wi l len het laatste hopen, en vertrouwen dat 

de toekomst het best die vraag zal beantwoorden, 

wanneer die toekomst door de kunstschrijvers op waar

dige wijze wordt voorbereid, en zij de vruchten van 

hun onderzoek voordragen, zoo als het in onze maat

schappij behoort te geschieden met onderwerpen van 

algemeen belang. 

Die edele, beschaafde en zaakrijke voordragt be

wonderden wij in hooge mate bij het lezen van de 

verhandeling, waarvan wij hier eene vertaling onzen 

lezers aanbieden. 

De heer R E N A N schrijft een zoo fraaijen stijl en 

gebruikt zoo fijn gedachte woorden, dat wij de pre

tentie niet hebben, deze naar hunne diepe beteekenis 

te hebben vertolkt. Moge de overzetting daardoor heb

ben verloren, het origineel is daar, cn de vertaler deed 

zijn best, dit weer te geven zoo als hij het verstond. 

De geleerde en geëerde vcrhandelaar trekt met 

onpartijdigheid en zaakkennis tc velde tegen vele en 

velerlei beweringen over het ontstaan van den zoo-

genaamden „ gothischen" bouwstijl. H i j ciseht dien 

voor het land zijner geboorte, voor Frankrijk op , en 

voert daarvoor geen andere dan degelijke motieven aan. 

Hi j ziet cn beschouwt dc dingen en kunststukken even

min door het vergrootglas der overdri jving, als door 

de oogen van anderen. 

Zijne heldere opmerkingen, zijn fijne geest, zijne 

wetenschap, zijn meesterlijke s t i j l , zijne zeggings
kracht, en bovenal zijne degelijke denkbeelden over 

theorie cn prakt i jk , dwingen tot onbeperkt vertrouwen 

in den geleerde, en i n hetgeen hij ons — als zijne 

zienswijze — meedeelt. 
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Daarenboven spreekt hij k a l m ; hij onderzoekt, en | 
levert het bewijs dat alles te gelooven zwakheid, en 
niets te gelooven eene dwaasheid is. 

M e n heeft wel eens gevraagd: wat is deugd? en 
eenvoudig geantwoord: wees deugdzaam en gij zult 
het weten. 

Diezelfde vraag mogen de kunstschrijvers doen 
ten opzigte der bouwkunst , en wij antwoorden hun 
dan — met alle bescheidenheid, dat spreekt van zelf: — 
wecst bouwkunstenaars cn dc vraag is opgelost. 

E n ondanks dit antwoord hebben verhandelingen 
en beschouwingen over kuns t , mits op de theorie 
cn praktijk gegrond, hooge waarde. M e n leze die 
van R E N A M en oordcele. 

Immers, in hetgeen volgen zal wordt met woorden 
en bewijzen gekonstatcerd, dat de eer der aller
eerste toepassing van den gothischen of spitsboogstijl 
Frankrijk toekomt. Die stijl is dus noch bij de Ger-
manen, noch bij de Engclschcn, noch bij ons, in -
heemsch of nationaal, tenzij men het zonderlinge be-
weren aanncme, dat de Nederlander, in zijn doen en 
laten, in landaard cn gebruiken overeenkomt met den 
Engelschman, en deze weder met den Pruis of een 
anderen Duitschcr in gewoonten enz. niet verschilt. 

Door genoemd feit heeft de hooglecraar R E N A N j! 
het, zelfs voor ons land, voldoende uitgemaakt, dat 
z i j , die in onze dagen den gothischen bouwstijl — 
vooral die uit de 11 ' en 12" eeuw — boven alle 
andere stellen en navolgen, eigenlijk niets anders dan 
naiipers zijn van het kunst-element dat Frankrijk* 
eigendom is. 

H i j doet door de regelen heenschemeren, dat 
de gothikers der 19° eeuw niets anders zijn dan de i 
bewonderaars der vrijc-mctselaars uit dc 10', 11* en 
12* eeuw, en zij bovendien stilzwijgend hunne po-
gingen bevorderen, om dien stijl in eere te houden I 
en hem een weg door de wereld te banen. 

I l i j doet veronderstellen, dat de hedendaagsche 
artistes gothiques ook hier te lande iets doen, dat 
zij eigenlijk niet mogen doen, want zij naturaliseren 
een bouwstijl die niet op hunnen grond behoort en j 
niet uit hunnen tijd is. 

E n eindelijk behooren de eigendoms-bcweringen 
van den heer R E N A N over den franschen bouwstijl der 
19' eeuw voor en door ons Nederlanders te worden 
geëe rb i ed igd , vooral wanneer wij bedenken dat de 
gothischc bouwvormen toebehooren aan ccn vo lk , dat 
ons te lang verdrukte en onder den duim h ie ld , I 

ons onze nationaliteit en millioenen ontvreemdde, en 
in zoo menig opzigt hemelsbreed met ons verschilt. 

Maar geven wij het volle woord aan den geleer
den verhandelaar, dien wij met genoegen, en als een 
uitzondering op den regel , in dit tijdschrift begroeten 
en wien wij de verdiende hulde brengen. 

2G Junij 1865. J . n . L . 

De geschiedenis der kunst onder de nieuwere 
volken levert een verschijnsel op , dat, hoewel niet 
zonder voorbeeld in de oudheid, niettemin er toch 
vreemd aan i s ; ik w i l spreken van die zonderlinge i n 
breuk op de overlevering, d i o , tc beginnen mot het 
einde der 15* eeuw, ons onverschillig maakt voor 
het verledene, en ons overhaalt tot najaging van een 
ander ideaal. A'urojja was van de 11* tot de 14* eeuw 
in het bezit eener oorspronkelijke kunst geweest, altijd 
i n een z in , dien het geoorloofd is aan dit woord te 
geven, wanneer het zaken van het verstand geldt. De 
11* eeuw was getuige geweest van eene nieuwe r ig
t ing (renaissance) op het gebied der filozofie, dicht
kunst en bouwkunst, zoo als cr weinig in de geschie
denis der menschheid voorkomen. De 12* en 13* eeuw 
hadden deze vruchtbare kiem on twikke ld , de 14' en 
15 ' eeuw hadden er het verval van gezien. Vreemd 
voorwaar! die twee eeuwen, welke op staatkundig ge
bied een merkbaren vooruitgang doen zien; die twee 
ecuwen, welke getuige zijn van de sckularisatic van den 
Staat, door ï n . i r s den Schoone, van de eerste afkon
diging der mcnschelijke, reg len , van de ontwaking van 
het wereldsche leven met. de v A L O I S , van de regering 
der vaderlandslievende cn verstandige burgerschap met 
É T I E N N E M A R C E L , van den aanvang van een administra
tief koningschap aan het algemeen welzijn gehecht met 
K A R E L V , van de groote afkondiging van de heiligheid 
des vaderlands met J E Y N N E D ' A R C , en daarenboven van 
de gewigtigste ontdekkingen, die het aanzien der we
reld veranderden; — die twee eeuwen, zeg i k , waren 
tevens getuige van den trcurigsten achteruitgang van 
den smaak; zij zagen wegsterven alles wat als de ziel 
der middeneeuwen was aan te merken , cn schenen, 
even als de lammen bij het badwater van BetAesda 
( J O H . V : 2) , tc wachten op den adem van een nieuw 
leven. Dat leven, die ademtogt kwam uit de oudheid, 
welke tegen het einde van de 15* eeuw uit haar graf 
te voorschijn t rad, en wel juist op het oogenblik, 

waarop zij noodzakelijk voor de opvoeding der mensch

heid werd. De oude grond van Italië verborg zoovele 

schatten, dat de overblijfsels der oude kunst er bijna 

met den bodem gelijk werden aangetroffen. Zeer 

schoone oude monumenten van bouwkunst bestonden 

nog bijna onbeschadigd. He t was niet Grieken/and, 
toen ten eenenmale onbekend, het was eene oudheid 

van dc tweede orde, maar het was de oudheid. 

Naauwelijks vertoonde zich de schoone herrezene in 

hare bescheidene sierlijkheid en strenge schoonheid, 

of allen waren betooverd. Ieder ontkende zijne vade

ren, gedroeg zich zoo oneerbiedig mogelijk, en , om 

aan zijne nieuwe meesteres bchagelijk te z i jn , achtte 

hij zich tot buitensporigheden van ijver verpl igt , welke 

zij zelve zou hebben afgekeurd. 

Het begin van onze eeuw heeft de eerste terug

werking gezien tegen die verandering van den smaak, 

welke zonder eenige tegenkanting of protest gedu

rende drie eeuwen aangenomen was. Toen de heer 

D E C H A T E A U B R I A N D aan de verwonderde en aanvan

kelijk geë rge rde wereld eene zoodanige wonderspreuk: 

dat er eene christelijke schoonheidsleer bestaat, ge

openbaard had, was het vergund te verklaren, dat 

eene gothischc kerk het bouwkunstig vraagstuk op 

hare wijze had opgelost, en dat de beeldhouwwer

ken van St.-Gil/es bij Ar/es, van ('hartres, Amiens en 
Reims in de geschiedenis der kunst niet mogen wor

den vergeten. De mannen die het meest van den 

systematisehen geest vervreemd waren, verklaarden 

zich getroffen. Een bevoegd beoordeelaar in dc beeld

houwkunst , D A V I D van Angers, zeide: v H o e meer ik 

de gothische monumenten bezie, hoe meer genoegen 

ik er in v i n d , die schoone godsdienstige bladzijden 

te lezen, zoo vroom op die honderdjarige muren der 

kerken gebeeldhouwd. Zij waren de archieven van het 

domme volk. D i t handschrift moest dus zoo leesbaar 

zi jn, dat ieder het konde begrijpen. De heiligen , die 

door de gothische kunstenaars waren gebeeldhouwd, 

hebben een kalm en rustig voorkomen, vol van vertrou

wen en geloof. Dezen avond, op bet oogenblik dat ik 

schrijf, verguldt de ondergaande zon nog den voor

gevel der hoofdkerk van Amiens; het rustig gelaat der 

heiligen van steen schijnt te stralen." 

M e n g ing verder, en voor velen werd c'eze be

weging, tot dusvc rre door iedereen renaissance genoemd, 

gelaakt cn betreurd. Op de vervvenscl ingen van 

V A S A i ü tegen de gothische kunst volgden vervloekin

gen tegen die heidensehe kuns t , welke, volgens ('e 

ijveraars voor het nieuwe systeem, de christelijke 

kunst had gedood. Eene zeer strenge school, omdat 

zij mannen als L A S S U S en V I O L L E T L E - D U C in hunne 

werken staande gehouden, en een dichter als D l HON-
T A L E M B E R T ge ïnspi reerd heeft, ondernam systematisch 

het herstel van de middeneeuwsche kunst, en be

proefde zelfs de overlevering, sints bijna vierhonderd 

jaar losgelaten, weder op te vatten. Hie r wachtten 

haar grievende teleurstellingen. De stelsels der schoon-

, heidsleer, in betrekkelijken zin altijd waar, als zij 

door verhevene geesten zijn uitgedacht, moeten nooit 

trachten zich te verwezenlijken. De eenige meester

s tukken, die de neo-gothische school te voorschijn 

bragt, zijn zeer goede archeologische boeken. l) De 

magteloosheid der theoretische denkbeelden, om iets 

voor de kunst te scheppen, de ondergeschikte rang, 

noodlottig aangewezen voor alles wat nabootsing en 

navolging i s , werden aangetoond door een voorbeeld 

te meer; maar de beste reeks van werken, door 

1 Frankrijk in onze eeuw voortgebragt, vloeide uit die 

j r ig t ing , of zoo men w i l , uit die mode voort. Onder

geschikt aan Duitsch/and, wat de werken van hooge 

k r i t i ek , als ook die van zeer fijne analyse betreft, 
1 toonde daarentegen ons land op zijne beurt wat het 

vermag in die werken van naauwkeurige en eenvou

dige methode, waarin door een zeldzaam geluk, de 

' geleerde en de man van smaak, in eene juiste ver

houding tot elkander, medewerkten. Dank zij den 

arbeid der laatstverloopen dertig jaren en dank zij 

' der overeenstemming van de verkregen uitkomsten, 

hebben de voornaamste vraagstukken betrekkelijk tot 

! de middeneeuwsche kunst eene oplossing gekregen, 

welke men zeggen mag dat zeker is. 

I. 

Hoe werd die kunst geboren? Te midden van 

; welke maatschappij slaagde zij er in zich te ont
wikkelen? Waarom was die maatschappij niet vol
doende om haar tot volmaking te brengen? Waarom 
had het groote geslacht, dat den gothischen bouwstijl 
schiep, niet tot kweekelingen kunstenaars, gelijk aan 

| die van Italië in de 16" eeuw? Ziedaar de vragen, 
welke ieder wijsgeerige denker zich voorlegt, en waar-

j over zeer weinig is geschreven, terwijl dit weinige 
nog onvolledig is. Dc fransche kunstenaars uit de 

i 

') AVij laten d<ze bewering zeer gaarne vo.' r rekening van 
• den geleerden schrijver. Vertaler. 
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middeneeuwen hebben weinig persoonlijkheid; in deze 

sprakelooze menigte figuren raken de man van genie 

en dc middelmatige werkman elkander en naauwelijks 

zijn zij van elkander verschillend. E r worden naauw-

gezctte nasporingen vereischt, om den duisteren cn — 

zoo als wij thans zeggen — nog ongekenden arbeid na 

te sporen, die zoovele vreemde voortbrengsels in het 

leven riep. Ik weet te dien opzigte geen kostelijker 

getuigenis, dan d ie , welke de heer L A S S U S voor 

eenige jaren aan de bespreking der geleerde wereld 

heeft onderworpen *). 

In 1S49 deed de heer J U L E S Q U I C H E R A T aan de 

keizerlijke bibliotheek een handschrift kennen, dat een 

der zonderlingste boeken bevatte. Het bestond uit eene 

verzameling van perkamenten bladen in een omhulsel 

van oud leder gewikkeld en behelsde teckeningen, 

schetsen, al de aanteekeningen en al de geheimen 

van een bouwmeester uit de 13 e eeuw, V I L L A R D D E IION-

N E C O U R T geheeten. De geleerde, doordringende na-

vorscher, aan wien dc geschiedenis van Frankrijk zoo

vele schrandere onderzoekingen te danken-heeft, be

schreef dit merkwaardig dokument; de heer L A S S U S 

maakte het in zijn geheel bekend cn vond daarin een 

overheerlijk middel om zijne lievelingsdenkbeelden te 

ontwikkelen. D e dood overviel hem in dezen arbeid; 

een zijner leerlingen vatte dien op en zorgde voor de 

uitgave J ) . 

H e t album van V I L L A R D is de merkwaardigste 

spiegel om den toestand des geestes van een kunste

naar uit den tijd van L O D E W I J K den Hei l ige te leeren 

kennen. V I L L A R D was geboren te Honnecourt, een 

dorp tusschen Kamerijk en Vaucelles. H i j was een 

Picard iër en schreef in picardisch dialekt. Zi jn leven 

was dat van een kunstenaar uit de middeneeuwen, 

opgewonden, onbestendig, altijd zwervend. H i j reisde, 

gelijk hij zelf zegt, „ in vele landen." M e n vindt 

in zijn album de kerken van zijnen geboortegrond, 

van Vaucelles en Kamerijk, het westelijke roosvenster 

van de kerk tc Chart res, dc kerk te Saint-Etienne 

te Meauw en het roosvenster van die te Lausanne. 

Om zijne vermaardheid werd hij tot in Hongarije 

geroepen. Aan de keerzijde van het tiende blad ziet 

men eene madonna met het k i n d J E Z U S , waarbij men 

') LASSVS was een leerling van den architekt H E N E Ï LA-

iliorsTE. Vert. 
2) Een engelsche uitgave van hetzelfde werk is verschenen, 

S met wetenschappelijke bijvoegselen van ROBERT WILLIJ, hoog
leeraar aan de universiteit van Cambridge. {London 1859). 

dezen tekst leest: nJ'esfoie mandes en le tierre de 

Hongrie, qant io le portrais por po ïamai io miex." *) 

Op het vijftiende blad vindt men een ontwerp 

van een vloersteen in moza ïk , met deze woorden: 

II J'esloie une fois en Hongrie, la u ie mes mains jor, 

la. vi io le pavement d 'une glize de si fait e manier e." 2) 

Door vernuftige navorschingen is men er in ge

slaagd zelfs in Hongarije de sporen van het verblijf 

van V I L L A R D tc ontdekken. s) De eenige plaats in 

, Hongarije, waar zich de invloed der fransche bouw

kunst duidelijk doet z i en , is Kaschau. He t plan van 

i' de St.-Elizabetliskerk tc Kaschau komt overeen met 

I] het fransch-gothisch systeem, zoo als men het in de 

kerk van St. Yved te Braine en in die van St. 

; Elieiine te Meauw ziet. V I L L A R D arbeidde aan laatst

genoemde kerk. He t is dan ook vrij zeker dat de 

: kerk van Kaschau insgelijks zijn werk is. Zi jn aan-

; deel moet zich overigens alleen bepaald hebben tot 

de aanwijzing van het algemeene p lan , want het ge-

j heel der konstruktie is uit de 14" eeuw. 

V I L L A R D was zeer bedreven in dc natuurkunde. 

Zijne opvoeding was klaarblijkelijk die van de meest 

beschaafde lieden uit zijnen tijd. H i j hield zich bezig 

met het onderzoek der eeuwigdurende beweging. 

Zijne denkbeelden over de portret-schilderkunst zijn 

oorspronkelijk en nieuw. D e natuurstudie is zigt-

baar in zijne groepen strijders, dobbelaars en ver

scheidene andere figuren. H i j heeft ook verschil-

; lende dieren, zoo a l s : leeuwen, stekelvarkens, bee-

| r en , zwanen, papegaaijen, honden, naar de natuur 

i' geteekend. B i j den leeuw blijft V I L L A R D niet in ge

breke, opzettelijk de woorden bij tc voegen: „ E t Men 

; sacies que cil lions fu contrefais al vif." Eindeli jk 

is zijne studie der antieke monumenten vooral te 

bespeuren in de tombe van een „ S a r r a c e c n , " dat is 

i van een heiden (pl. L X ) , en bij de afteekening van 

een man in een chlamgde gekleed (pl. L V I I ) , welke 

het voorkomen heeft van iemand uit de blijspelen 

van T E R E N T I U S . Ook vindt men in zijn album eenige 

schetsen van byzantijnsche modellen. V I L L A R D neemt, 

I zoo als men ziet, van alles. De buitengewone werk-

') „ Ik was in Hongarije ontboden, toen ik dit teekende, 
omdat ik hieraan de voorkeur gaf." 

a) „ I k was eenmaal in Hongarije, ik bleef daar verscheidene 
dagen cn zag er een vloer in ccne kerk, op deze wijze uitgevoerd." 

3) Zie dc Mittheilungen der k. k. Central-Commission sur Erfor-
seliung und Lrhaltung der liaudenkmate. Weenen, Junij 1859, 
vierde jaargang. 

zaamheid, de stoutheid, de geest van oorspronkelijk

heid , welke de kunstenaars van zijnen tijd kenmerken, 

worden bij niemand beter gevonden dan bij hem. 

Men zou n u en dan zeggen L E O N A R D D A VINCI of 

M I C I I A E L A N G E L O voor zich te hebben, bij het zien van 

die opwellingen van stoute denkbeelden, die koorts 

om anderen te overtreffen, die naïve afwisseling in de 

voorwerpen welke dc nieuwsgierigheid pr ikkelen. M e n 

zou wanen op het punt te zijn eene wedergeboorte te 

aanschouwen, en in werkelijkheid stond men bij den 

aanvang van het verval . O m dit zonderlinge verschijn

sel te verklaren, moet men zich rekenschap geven 

van den oorsprong der gothischc kunst , van hare be

ginselen , hare r igt ing en van de noodlottige k i em 

van ontbinding welke zij in haren boezem omdroeg. 

Dank zij der voortreffelijke nasporingen van de 

heeren L A S S U S , V I O L L E Ï - L E - D U C , V I T E T , M É R I M Ó E en 

Q U I C H E R A T , is het tijdstip van het ontstaan van den 

gothischen stijl thans goed bekend. D e gedeelten 

van de kerk St.-Denis, van 1137 tot 1140 gebouwd 

door S U G E R , zijn nog meer romaansch dan gothisch. 

De hoofdkerk van Char tres, tusschen de jaren 1140 

tot 1145 aangevangen, is daarentegen zeer weinig 

romaansch. D e hoofdkerken van Nogon en Sen/is, 

in 1150 begonnen, zijn zeer zeker i n den nieuwen 

stijl, ofschoon zij op meer dan één punt den over

gang van de oude gebruiken aantoonen. De kathe

dralen van Laon, Parijs en Soissons en de abdij 

van Fécamp, die tien of twint ig jaren later zijn ge

bouwd, hebben van den romaanschen stijl geen 

andere dan bijna onmerkbare trekken bewaard. M e n 

kan dus omstreeks het jaar 1150 het tijdstip stellen, 

waarop de nieuwere stijl in zijne duidelijke karakter

trekken te voorschijn treedt. Geleerde c r i t i c i , zoo als 

de heer Q U I C H E R A T , meenen echter dat die dagteeke-

ning te jong i s , en men tot het jaar 1100 moet 

opklimmen om den waren oorsprong van den punt-

boogstijl te vinden. 

H e t land waar deze ontstond kan met niet m i n 

der juistheid worden opgegeven. H e t was ontegen

zeggelijk Frankrijk, daar in ons land reeds honderd 

jaar vroeger dan in eenig ander, gothische monumen

ten zijn gebouwd. H e t was noch in het zuiden noch 

in het midden van Frankrijk, omdat die stijl eerst 

laat daar is overgebragt en er nooit diepe wortelen 

schoot; het was niet in Brelagne, waar men geen 

enkel gothisch monument vindt vóór de 14* eeuw 

gemaakt, en waar al die gebouwen door vreemdelin

gen gewrocht zijn; ook niet in Nor mandie', noch in 

Lotharingen, noch in Vlaanderen, waar die stijl op 

een betrekkelijk modern tijdstip werd ingevoerd. He t 

was zonder twijfel in lle-de-France en de omliggende 

gewesten als Verin, Va/ois, Beauvoisis, een deel van 

Champagne, de geheele vlakte der Oise en eindelijk 

in het eigenlijke Frankrijk, d. i . in het gewest waar 

zich de dynastie C A P E T honderdvijftig jaar vroeger 

gevestigd had. 

He t archeologisch voorkomen van die streek van 

Frankrijk bewijst onwedersprckelijk de juistheid der 

door ons geuite meening. D c k o n s t r u k t i ë n , die den 

overgang van den romaanschen tot den gothischen 

stijl u i tdrukken, de hoofdkerken van Nogon en Senlis, 

dc kerk St. Semi te Reims, Nofre-Dame te Chalons, de 

kerk van St.-Lea to Esserans zijn daar bijeen. W a n 

neer men de hoofdkerk van Nogon. binnentreedt, meent 

m e n , zoo als de heer V I T E T te regt opmerkt , i n het 

eerste oogenblik eene kerk in zuiveren ogivalen stijl 

tc zijn b innengekomen; maar spoedig wordt men ge

waar , dat de rondboog bijna even dikwijls als de 

punt-boog is aangewend, en hierdoor geraakt men tot 

de over tu iging, dat gedurende eenigen tijd beide stel

sels tegelijk zijn toegepast. De romaansche bogen be

vinden zich inderdaad in alle deelen der ke rk , maar 

wat zeer opmerkelijk i s , zij vertoonen zich vooral i n 

de hoogste deelen. Bi jna alle kerken in bedoelde land

streek leveren hetzelfde verschijnsel op. Beide stijlen 

vermengen zich d iep; zijn het punt-bogen, dan nog 

is het algemeene voorkomen van het -gebouw ro

maansch, en als zij romaansch z i jn , dan ziet men er 

duidelijk de trekken in doorschemeren, d i e , wanneer 

zij zich ontwikkelen , het karakter van den ogivalen 

stijl zullen vormen. He t zal voldoende zijn te noemen 

de kerken van Saint-Denis, Saint-Étienne te Beauvais, 

Saint-Martin, te Laon, Saint-Pierre te Soissons, de 

kerk van de abdij te Ottrscamps, Saint-Ëcremont te 

Creil, de romaansche kerkjes uit de omstreken van 

Laon en Beauvais en de k l e ine , veeleer gothische, kerk

gebouwen van de oude prioraten welke men i n de 

provincie Va/ois aantreft. Overal ontdekt men het 

streven om met den romaanschen stijl iets voort te 

brengen wat l igter , ranker was, of wel de naïve 

eenvoud van den gothischen s t i j l , toen nog niet ont-

reinigd door alle spitsvondige jagt op verfijning. De 

spits-boog is in dc onmiskenbaar gothische gebou

wen naauwelijks zigtbaar, zoo open is de hoek van 

de beide bogen. D e hoogte is zeer matig. D e stijl 
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heeft nog eene zuiverheid en eene gestrengheid, die 

hij niet behouden zal i n de landen waarheen hij 

zal worden overgebragt. Wanneer echte dokumenten 

ons niet aanduidden, dat de kathedralen van Noyon, 

Senlis, Loon, Parijs en Chartres de eerste gothische 

kerken waren, dan zou alleen de stijl van die ge

bouwen het aanwijzen. De kerkjes van St.-Leu te 

Esserans, Longpont en Agnets zijn insgelijks meester

stukken van verhouding, ju is theid , afgemeten stout

heid , welke de gothische kunst niet dan bij haar op

treden heeft kunnen voortbrengen. Voegen wij hierbij 

dat alle beroemde bouwmeesters uit de gothische 

School, R O B E R T ])E L U Z A R C H E S , P I E R R E D E M O N T E R E A U , 

E Ü D E S D E M O N T R E U I L , R A O U L D E C O Ü C Y , T H O M A S D E 

C O R M O N T , J E A N D E C H E L L E S , P I E R R E D E C O R B I E , V I L L A R D 

D E H O N N E C O U R T , geboortig waren uit He de France, 

Picardië of de naburige s treken, en dat ook geen ge

west als dit het optreden van den nieuwen stijl zoo 

regtvaardigt. Bouwstoffen van buitengewoon goede hoe

danigheid worden daar in overvloed gevonden. De 

steen, die er gemakkelijk te bewerken is,- schijnt tot 

stoute proeven, tot gevaarlijke behandeling uit te lok

ken , en verklaart alzoo die koorts van nieuwigheid, 

welke de gothische bouwmeesters er toe bragt elkan

der op het gebied van vermetelheid zonder ophouden 

tc wil len overtreffen. 

De gothische stijl doet zich alzoo als eene zuiver 

fransche kunst aan ons voor. Tegelijk met Frankrijk 

is hij ontstaan, in den boezem der natie, in dat rijke 

en bloeijende land, hetwelk zich het eerst van het 

germaansche leenstelstel losrukte , de wieg werd van 

de dynastie C A P E T en daarvan vóór alle andere landen 

de voordeden trok. He t was, zoo als de heer V I O L L E T -

L Ë - D U C zegt, de bouwkunst van het n k o n i n k l i j k do

m e i n , " (domaiue rogal). Onderworpen aan den werke

lijk franschen invloed van het koningschap en der abdij 

van Saint-Denis, was dit land in de 11" en 12" eeuw 

het tooneel van een aanmerkelijke opwekking van den 

menschelijken geest, van eene soort van wedergeboorte, 

die zich deed kennen: in de poëzij , door de volksliederen; 

in de wijsbegeerte, door de verschijning van de scho

lastiek; in de staatkunde, door de beweging der ge

meenten en door het beheer van SU6ER; op godsdien

stig gebied, door den heiligen B K R N A R D U S en de kruis-

togten. De gothische bouwkunst , of om beter te spre

ken de ontwikkeling in dc leer der konstrukt ie , waaruit 

zij tc voorschijn kwam, was het gevolg van dezelfde oor

zaken. Wat dc gemeenten aangaat, zonder twijfel was 

het geene toevallige omstandigheid, dat hare vestiging 

tegelijk met de herschepping der bouwkunst voorviel. 

De kerk had destijds veel van het antieke forum en 

van de antieke basiliek overgenomen; zij was de ver

gaderplaats der burgerlijke vereenigingen, en inderdaad 

waren het gemeente-steden, Noyon, Laon en Soissons, 

die de eerste gothische hoofdkerken hebben gesticht. 

Dat geen enkel italiaansch of duitsch bestand

deel zich mengde in deze eerste louter fransche renais

sance van de 11' en 12" eeuw, die i n de 14E eeuw 

zoo jammerlijk werd gestuit, kan voor de bouwkunst 

met zekerheid worden aangenomen. De puntboogstijl 

bleef minstens honderd jaren het uitsluitend eigendom 

van Frankrijk. Langs de Rijnoevers werden nog zeer 

vele romaansche kons t ruk t i ën uitgevoerd, toen de 

meesterstukken van den ogivalen stijl in het noorden 

van Frankrijk waren verrezen. Engeland bezat sedert 

de 12" eeuw gothische kerken , maar zij waren door 

Franschen gebouwd. Toen daar in 1174 tot de her

bouwing van de hoofdkerk van Cantorburg besloten 

werd, opende men een wedstrijd. G U I L L A U M E D E S E N S , 

door zijne groote werken beroemd, werd gekozen, 

en rigtte het koor i n volgens het nieuwe bouwsysteem, 

dat reeds uitsluitend in Frankrijk hcerschte. In de 

13" eeuw bragten ontelbare mees té rs -metse laars dezen 

stijl tot aan de grenzen van het latijnsch Europa over; 

het waren Franschen. De eerste gothische architekt, 

geen Franschman, wiens naam wij kennen, is E R W I N 

V O N S T E I N B A C H (1277). Deze stijl werd tot in de 14" 

eeuw in Duitschlandde fransche stijl , opusfrancigenum, 

genoemd, en dezen naam had hij moeten behouden. 

Onge lukk ig vertoont zich hier weder het noodlot, dat 

Frankrijk van den roem zijner volkszangen beroofde. 

De bekrompen geest, die bij het einde der regering 

van L O D E W I J K den Hei l ige heerschte, de gewelddadig

heden van de inkwis i t ie , de onheilen van den honderd

jarigen oorlog doofden bij ons het genie uit. Frank

rijk ziet op zijne beurt vreemde kunstenaren tot zich 

komen. Straatsburg en Keulen worden de scholen van 

den door ons geschapen stijl. De style francais gaat 

voor duitsch door; Halie noemt hem den oud-hoogduit-

schen (tudesque) en bestempelt hem, door een zonder

linge verkeerde opvatt ing, met den ongerijmden naam 

van „ g o t h i e k . " M e n vergete niet dat de Bnrbaren i n 

Italië voornamelijk bekend werden door dc Gothen. 

Gotico kreeg dezelfde beteekenis als bar bar o, en i n eene 

legende worden de Gothen voorgesteld als fantastische 

tuk op de vernieling der romcinsche monu-wezens, 

menten, waarop zij des nachts met hamers gingen 

slaan. In hunne verachting voor die bouwkunst , die 

inet den griekschen bouwstijl niet overeenkwam, en 

van welke zij een diepen afkeer hadden, noemden de 

Italianen van de 16* eeuw haar Gotica, en het Frank

rijk van de 17° eeuw nam te gemakkelijker deze be

naming over, daar het woord gothisch door den itali-

aanschen invloed in het fnmsch eene gelijke beteeke

nis had gekregen; zoo a ls : écrituregothique, les temps 

i/ol/iiques, enz. E r behoefde dus maar éénc schrede 

gedaan tc worden, om te beweren dat de Gothen 

dien stijl hadden uitgevonden: V A S A R I gaat nog ver

der, en in onze dagen is die historische onzin nog niet 

in Italië uitgeroeid. l ) 

Hoe vormde zich die buitengewone s t i j l , welke 

gedurende bijna vier eeuwen in het latijnsch Europa 

kons t ruk t iën van zoo diepe oorspronkelijkheid te voor

schijn bragt? De geleerde en oordeelkundige onder

zoekingen, welke ik zoo even herinnerde, hebben de 

vraag opgelost. De oude onderstellingen, én van 

oosterschen inv loed , én van germaanschen oorsprong, 

én van een zoogenaamden type xyloïdique (bouwkunst 

in hout), moeten noodwendig opgegeven worden. De 

gothische stijl sproot uit den roumanschen stijl voort, 

door natuurlijke ontspanning of, zoo men liever w i l , 

door den arbeid van mannen van genie, die met onver

biddelijke logica gevolgtrekkingen maakten uit de 

kunst van hunnen t i jd: die stijl is de voortzetting van 

een vroegereu, die omstreeks het jaar 1000 te voor

schijn trad, en op zijne beurt afgeleid van de rege

len, tot dien tijd in het Westen bij het bouwen van 

christentempels aangenomen. 

Iedereen zal toestemmen, dat de kerken vóór de 

II" eeuw, met uitzondering van d ie , welke onder den 

onmiddellijken invloed van Byzantium gebouwd wer

den, slechts nietige navolgingen waren van de oude 

basilieken uit den tijd der christen keizers. Het dak 

werd geschoord door timmerwerk van binnen zigtbaar; 

liet werk was dikwijls gebrekkig en zonder stijl . 

De buitengewone beweging in de konstrukt ie , welke 

op het jaar 1000 volgde, bragt in de christelijke 

bouwkunst de grootste verandering te weeg die zij ooit 

ondergaan heeft. M e n voegde niets wezenlijks bij 

'Ie oude basi l iek, maar men bragt al hare bestand-

deelen tot ontwikkel ing. In de plaats van het t i m -

') Men vindt dit onwedorsprekelijk ontwikkeld in liet werkje 
van TuoYA, Delia archil est «ra goiiea, Mapels 1M57. 

merwerk kwam het gewelf; konterforten werden tegen 

de muren gevoegd, om der zijdelingsche d r u k k i n g te 

wederstaan ;de verhoudingen tusschen hoogte en omvang 

werden veranderd. Gel i jkt i jdig krijgt alles zijnen stijl 

en spoedig wordt die stijl sierlijk. De kolom wordt 

gebruikt ter vervanging van de zware zu i l . Het kapi

teel schijnt den korinthischen of gemengden stijl na 

te bootsen, zelfs wanneer het historisch is versierd. 

De vorm van de kerk is juist bepaald: een l a 

tijnsch k ru i s , met een hoog schip, waartegen lagere 

zijschepen sluiten. Twee torens, gewoonlijk vierkant 

en van verscheidene verdiepingen met kleine rond

boogvensters, versieren den ingang. Een reeds ont

w i k k e l d roosvenster voltooit den voorgevel. He t koor 

wordt een weinig verlengd en somtijds door lagere 

deelen (zijbeuken) omgeven. De vensters zijn smal en 

d ikwerf in het midden afgedeeld. Een koepel verheft 

zich te midden van het groote schip, tusschen de dwars

beuken. Een niet minder merkbare vooruitgang doet 

zich bij de uitvoering kennen. M e n houdt de duur

zaamheid van het bouwwerk in het oog. B i j het i n 

wendige legt men zich voornamelijk toe op een grootcn 

r i jkdom; de muren en vloeren worden met gekleurd 

marmer versierd; de kolommen pralen met een schit

terend kleuren-schilderwerk. He t schijnt dat men zich 

voor de kerk op het hemelsch Jeruzalem inspireert , 

schitterende van goud cn edelgesteente. 

Aldus ontstond de s t i j l , die de romaansche stijl ge

noemd wordt , en in de 11° benevens in de eerste 

helft der 12' eeuw Frankrijk met gebouwen vol ma

jesteit en harmonie bedekte: de kerken St. Étienne te 

Caen, St. Semiu te Toulouse, Sol re-Dame te Poitiers, 

enz. Wanneer men die kerken goed bestudeert, dan 

ziet men, dat het tijdstip barer stichting moet be

schouwd worden als de ware scheppingtijd van de 

bouwkunst der middeneeuwen. He t zijn reeds gothi

sche kerken , wat betreft den algemcencn vorm, de 

inwendige hoogten, het verband tusschen de schepen 

en de galerijen. Het beginsel is daar, het behoeft 

slechts ontwikkeld te worden. Het zuiden, Poitou 

en Auvergue, gaat angstvallig tot die on twikke l ing 

over. Provence en Langnedoc gaan voort met bouwen 

in romaanschen stijl tot dc 14° eeuw. Het noorden 

daarentegen blijft den nieuwen weg steeds volgen. 

He t z i j , omdat de romaansche kerken daar minder 

goed gebouwd waren , en in het begin der 12° eeuw 

zeer velen waren ingestort, of, omdat dit gedeelte 

van Frankrijk gehoorzaamde aan behoeften die "uit 
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grootscher inbeelding ontsproten, aldaar vervolgde de 
beweging op het gebied der bouwkunst onafgebro
ken haren gang , en honderdvijftig jaar na zijne 
geboorte onderging de romaansche stijl daar eene 
gewigtige verandering. 

De afgetrokken arbeid, waaruit deze wijziging te 
voorschijn k w a m , moest iets verrassends wezen. Van 
den eenen kant oordeelden de meeste metselaars van 
het noorden, dat de romaansche kerken vrij lomp 
en ineengedrongen waren; zij zagen dat men ze ligter 
bouwen en er veel minder bouwstoffen toe gebrui
ken kon. Van den anderen kant , hadden menigvul
dige ongevallen het bewijs geleverd dat de zijdeling-
sche d rukk ing van het welf in de kerken van de 11* 
eeuw slecht berekend was; men zocht dit te her
stellen. E n door het streven naar dit dubbele doel 
werd men er toe gebragt, de tongewelven in kruisge
welven tc verwisselen en den spitsboog in plaats van 
den rondboog toe te passen. De spitsboog had het 
voordeel, eene veel mindere ui twijking te bewerken en 
de d rukk ing op geïsoleerde en zekere plaatsen over te 
brengen. Deze verandering was niet dadelijk syste
matisch. He t ogief, (om dien zeer onjuisten naam, 
welken men in onze dagen aan den spitsboog (are 
aigu) geeft, te gebruiken), werd aangenomen voor de 
groote bogen die veel d rukk ing te weeg brengen; de 
rondboog werd behouden voor de kleinere, die weinig 
of geene zijdelingsche drukking uitoefenen. Een degelijke 
tegemoetkoming werd overigens gezocht in de steun
bogen cn schraagpijlers, waarop alle zijdelingsche druk
k i n g zich vcreenigde. D c romaansche kerken hadden ze 
ook, maar op eene verborgene en weinig beteekenende 
wijze. H i e r werden zij hoofdbestanddeelen en hadden 
zij ongehoorde ligtzinnigheden ten gevolge. D e ledige 
vlakten vermenigvuldigden zich op schrikbarende wijze. 
D e krachtige steunsels, die al deze wankelende mas-
saas schraagden, waren aan de buitenzijde, en men 
geraakte tot de verwezenlijking van het zonderling 
denkbeeld, van een gebouw, dat door een steigcrwerk 
gesteund werd , of, als het geoorloofd is zoo te spre
ken , van een dier dat zijn gebeente om zich heen had. 

Een krachtige wind schijnt van toen de romaan
sche basiliek te doorwaaijen en er alle deelen van uit
een te zetten. De k e r k , die eenigermate als in de 
lucht opgetrokken schijnt, zweeft i n het l ich t , dooft 
het uit of kleurt het naar welgevallen. De muren nade
ren tot den laagsten trap van dunheid. De verdunde 
kolommen, die iu kolonnetten zijn afgedeeld, schijnen 

slechts sieraden te zijn. D e kerk gelijkt op een 
ontluikenden bundel rozenknoppen. D e romaansche 
s t i j l , die vooral hechtheid w i l , verlangt geene buiten
gewone hoogte; hij biedt meer volle dan ongevulde 
deelen aan; zijne vensters zijn k l e i n , zijne kolommen 
massief. De gothische stijl drijft den smaak voor ligt-
heid tot razernij. De naauwe vensters worden verba
zende openingen, die het gebouw als tot een opene 
kooi herscheppen. De op balken rustende gaanderijen 
van den romaanschen stijl worden als het ware op
eengestapelde bovenkerken. De vertikale lijnen lossen 
zich op in horizontale l i jnen, de vooruitspringende en 
ingediepte deelen worden effene vlakten. De kun
stenaar, steeds er op uit een gevoel van verwonde
r ing en ontsteltenis te weeg te brengen, deinst voor 
de middelen van bedriegelijken schijn en zinsbedrog 
niet terug. H i j verbergt, ten minste achter zekere 
profil len, zijne middelen tot versterking. Dat gewelf 
schijnt op kolommetjes te rusten; maar wordt inder
daad door de zijmuren ondersteund. Deze muren zei
ven zijn schrikwekkend door hunne geringe dikte; 
maar daar buiten vindt men, als ik mij zoo mag ui t 
d rukken , een bosch van k r u k k e n , die de onvoldoende 
muren steunen. Die vensters onder het gewelf boe
zemen een soort van angst in ; maar dat gewelf wordt 
weer van elders geschraagd. De zwakke steunsels, 
die het schijnen te dragen, dienen slechts om de aan
dacht af te wenden en het oog te misleiden ten 
opzigte van de eigenlijke r igt ing der d r u k k i n g door 
de zwaarte tc weeg gebragt. 

Op deze wijze ontstond de k e r k , die wij w d e 
gothische" noemen. Zij heeft niets meer of minder 
dan de romaansche kerk. Zij is de oude basiliek die 
doorzigtig is gemaakt, verdund, met adem en ziel ge
vuld. D e basiliek der middeneeuwen was volkomen 
vóór de aanneming van het ogief. M e t andere woor
den: het ogief is geen kenmerk van stijl en kan bij 
eiken stijl gebruikt worden. In zuiver romaansche 
ke rken , zoo als de Saint-Maurice te Angers, de 
Saint-Gilles bij Artes, vindt men het geregeld toege
past. Dikwi j l s maakte men tegelijk gebruik van den 
rondboog en liet ogief, en lang nadat het ogief de 
zege had behaald, bleef de rondboog bij klokkento
rens in zwang. Eindeli jk verloren zeer vele ker
k e n , niet alleen in het gewest dat aan het ogief tot 
bakermat diende, maar in Guienne en in Nor mandie, 
beide vormen en kunnen bijna zonder onderscheid 
romaansch of gothisch genoemd worden. V a n de 

romeinsche tot de christelijke basiliek uit den tijd van 
K O N S T A N T U N , van de konstantijnsche basiliek tot de 
kerken der 9 ' en 10' eeuw, van de kerken der 9° 
en 10" eeuw tot de romaansche basi l iek, en van de 
romaansche basiliek tot de gothische kerk bestaat dus 
eene geregelde en onafgebroken aaneenschakeling. Hoe 
weinig overeenkomst ook de Saint-Paitl-hors-lcs-Murs 
(te Rome) en de Notre-Dame (te Parijs) bij den eer
sten aanblik aanbieden, de eene zamenstelling volgt 
uit de andere door eene reeks van niet gestoorde ont
wikkel ingen. 

M e n ontkent volstrekt niet dat Frankrijk in de 
10° en 11 ' eeuw door een vrij sterken griekschen 
invloed werd beheerscht; maar die invloed werkte 
niet veel ui t op de groote beweging onzer nationale 
kunst. H i j bragt Saint-Front te Périguem, eenige 
kerken in Quercg en Angoumois voort, maar voor
zeker moet van dien kant de oorsprong der gothische 
kunst niet gezocht worden. N o g minder kan er sprake 
zijn van de kruistogten of van arabischen invloed. 
De gothische en de arabische bouwkunst hebben pun
ten van overeenkomst; maar deze vloeijen voort uit 
de gelijkheid van hare uitgangspunten. Het eene komt 
voort uit den romaanschen, het andere uit den byzan-
tijnschen s t i j l ; de romaansche en de byzantijnsche 
stijl waren immers broeders, beide voortgesproten uit 
het verval der oude kunst. De gothische en de 
arabische stijl geraakten alzoo op logische wijze tot 
gelijke ui tkomsten; maar zij zijn niets aan elkander 
verschuldigd en vertegenwoordigen zeer verschillende 
rigtingen. Het ogief heeft ten allen tijde in het 
Oosten i n den sporadischen toestand bestaan, zelfs 
werd het daar algemeen in gebruik genomen vóór 
dat men in het Westen er toe overging; maar de 
groote bouwmeesters van de 12° eeuw namen het 
niet van daar over; zij kwamen er uit zich zclven 
toe, onafhankelijk van alle nabootsing van elders. 

Één beginsel alzoo heeft de romaansche en de 
gothische kerken voortgebragt. A l l e s staat in ver
band met den vooruitgang in de zamenstell ing, die 
van het jaar 1000 dagteekent, onze schoone romaan
sche kerken schept, omstreeks 1150 tot het ogief en 
omstreeks 1200 tot een r i jpen, vasten en op zijne 
wijze volmaakten type komt , welke vóór de 15° eeuw 
niet verandert. Eene enkele groote omwentel ing, het 
vervangen van de dak-timmerwerken door het gewelf, 
heeft door eenigermate noodwendige afleidingen, al 
de groote gedaante-veranderingen veroorzaakt, die de 

Dl.. XV. 

I tijdruimte tusschen de 11" en de 14" eeuw vul len. 
! De voortbrenging van den gothischen stijl was vol

komen logisch; deze stijl is wars van de invoering 
| van elk vreemd element. He t ogief, in de 11 ' eeuw 
ij in buitengewone gevallen gebezigd, ten einde hecht-
! heid te geven aan de bogen die een aanzienlijke 
, spanning moeten hebben, word t , te beginnen met 
I 1150, regel ; maar men mag zeggen, dat de k iem 

van het ogief in de dringende behoeften der vroegere 
kunst was gelegen. Zekere deelen der nieuwere 

; basil ieken, de absiden bij voorbeeld, deden het bijna 
met geweld ontstaan. Eindeli jk geraakte het ogief 
tot ui tkomsten, die in hooge mate tot de verbeelding 
spraken en met het godsdienstig gevoel van dien tijd 
beter overeenstemden. K o r t o m , in de bouwkunst deed 
zich hetzelfde verschijnsel kennen, dat in taal en 
dichtkunst was op te merken. U i t oude elementen, 
gebroken, verplaatst en op nieuw gemaakt overeen
komstig hare begrippen en gevoelens, schiepen de 
middeneeuwen zich een werk tu ig , naar hare denkwijze 
geheel verschillend van dat van Rome. Onze kerken 
zijn voor de oude kunst , wat de taal van D A N T E is in 
vergelijking met die van V I R G I L I U S , barbaarsch, en 
zoo men w i l uit de tweede hand; maar op hare wijze 
oorspronkelijk en in overeenstemming niet een geheel 
nieuw begrip van godsdienst. 

Even als alle grootsche stijlen, was ook de gothische 
volmaakt bij zijne geboorte. Te veel gewend, om den 
gothischen stijl uit de voortbrengselen van zijn verval 
te beoordeelen, vergeten wij dikwijls dat er voor den 
ogivalen st i j l , vóór de overdrijvingen der latere tijden, 
een klassiek oogenblik bestond, waarin hij maat en 
teugel kende. De kleine gebouwen in eenige jaren 
opgerigt en van volmaakte eenheid, onderrigten ons 
te dien opzigte beter dan de groote kathedralen, die 
bijna allen in de 14" eeuw voltooid zijn. De kerk van 
Saint-Lett te Fsserans, waarvan, naar ik geloof, den 
heer i , . V I T E T het eerst de verdienste toekomt, dat hij 
er de zeldzame sierlijkheid van openbaarde, die van 
Agnetz bij Clermont, de zaal van Our scamps, dc schoone 
Cislerciënscr-monmkcn kerk van Longpont, of zelfs die 
van Saint- Yved te Braine, zijn voortrefl'elijke voorbeel
den , even zuiver en treffend in eenheid als de schoonsto 
grieksche tempel. D e kerken in Palestina, door de 
kruisvaarders gesticht, schitteren door hare strengheid. 
M e n kan die eenvoudige en grootsche kons t ruk t i èn 
van den oorspronkelijken ogivalen stijl niet genoeg 
wnarderen. De vertikale lijnen beletten niet dat de 
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krachtige horizontale lijnen zich afteekenen. D e kapi-

teelen, in één gebouw allen onderling gelijk en zamen

gesteld uit sierlijke bladen, herinneren nog het beval

lige beloop van den korinthischen stijl. De basemen

ten zijn rond en met eenvoudig loofwerk opgesierd; 

het geheele voorkomen van de kolom is antiek en i n 

juiste evenredigheid. Het ogief, waarvan men later de 

spitsheid overdreef, is naauw merkbaar; in de kerk 

Saint-Leu schijnt het abside, op een afstand gezien, 

ten eenenmale romaansch. M e n heeft daar slechts ge

matigde hoogten in het oog gehouden; het gebouw 

schijnt vrij breed, de vensters zijn van middelmatige 

afmeting en bijna zonder inwendige afdeelingen. He t 

geheele gebouw ademt eene oordeelkundige opvatt ing, 

een gevoel van juistheid, waaraan men weldra zal vaar

wel zeggen. 

AVat is de oorzaak dat de gothische kunst , nadat 

zij tot eene soort van klassieken type, tot eene orde 
als wij ons zoo mogen u i tdrukken , was geraakt, waar

uit het gri l l ige verdwenen was , zoo eensklaps de ver

wachting teleurstelde welke men van haar had op

gevat ? Hoe komt het dat het haar niet gelukte duur

zaam te bl i jven, en waarom werd zij niet de kunst 

der moderne tijden? Ziedaar wat wij thans hebben te 

onderzoeken. De oorzaken van dit verschijnsel waren 

tweeër le i : eenige lagen in de grondbeginselen der kunst 

zelve; andere in de heerschende gebreken der toen

malige maatschappij. De losbandigheid van F ILIPS den 

Schoone, de ligtzinnigheid der V A L O I S , de weinige ernst 

van den adel , de bekrompen geest der burgerij waren 

niet de eenige redenen die het welslagen van den Re-

naissance-stijl in Frankrijk i n de 14* eeuw hebben 

belet; het is de kunst zelve, die niet bij magte was 

een bepaalden vorm voort te brengen welke eeuwen zou 

trotseren. Het album van V I L L A R D is te dien opzigte 

het leerzaamste dokument. 

I I . 

Hetgeen dit album ons leert, is niet hoe de go

thische stijl zich vormde, maar veeleer hoe hij werd 

verminkt. De overdreven zucht naar stoute verbin

dingen , welke op ieder blad te voorschijn treedt, 

baart bekommering. M e n gevoelt, dat die schoone 

stijl zal te niet gaan door de te sterke inspanning en 

het misbruik der ontwerpen, die gemaakt zijn op 

papier. De 28 , t* bladzijde toont D E V I L L A R D en P I E R R E 

D E C O R B I E tezamen e n , bij wijze van wedstrijd, (in
ter se disputande) nieuwe vormen scheppende, merk

waardiger om hunne moeijelijkheid en vreemdheid dan 

om hunne degelijke schoonheid. De bewondering van 

V I L L A R D is somtijds wat kinderachtig; d ie , welke hij 

voor den toren van Laon betuigt, is meer op geestige 

dan op degelijke geometrische waarheden geschoeid, 

of een gevolg van wanstaltige bijzaken, door zijne ver

beelding overdreven. M e n gevoelt dat het doel is voor

bijgestreefd, zonder dat eene volledige rijpheid van oor

deel tusschenbeide gekomen i s , om van de traditie nut 

te t rekken, haar te regelen en voor alle overdrijving 

te bewaren. 

Noch de werkzaamheid noch het verstand ontbrak. 

De bedrijvigheid onder de bouwkunstenaars van dien tijd 

is wonderbaarlijk. Door hunne levenswijze, — z i j waren 

opgesloten in een soort van broederschap of op zich 

zelve staande maatschappij, — werd een vurige naijver 

tusschen hen onderhouden. Daar zulke menschen zich 

weinig bekommerden om naam te maken, moeten zi j , 

te midden van hunne g i lde , een genoegzame aanspo

r ing hebben ondervonden, die hen onverschillig maakte 

voor alles, behalve voor de achting van hunne gelijken. 

Inderdaad, het zijn niet meer die van persoonlijkheid ont-

bloote pogingen van de 11* en 12 e eeuw, waarin de indi 

vidualiteit van den kunstenaar geheel bedekt i s ; elke 

kunstenaar heeft hier een naam; ieder is jaloersch op 

zijne kerk , doet er zijnen naam in beitelen en laat er 

zich in begraven. He t album van V I L L A R D is een onver

gelijkelijke getuigenis van het leven en de verbeelding

rijke jeugd, welke toen onzen kunstenaars eigen was, en 

in dit opzigt staat het niet op zich zelf. E r zijn nog 

op perkament of steen vele plans uit de 1 3 e en 14* 

eeuw i n wezen. Hoewel zij allen op de allereerste be

ginselen der meetkunde steunen en er slechts de bo

gen van den cirkel in gebruikt ziju, verraden zij een 

arbeid die met veel zorg en overleg is verrigt. De 

kunstwedstrijden waren zeer gewoon. In het archief 

der hoofdkerk van Straatsburg worden de teekenin

gen van haren voorgevel nog bewaard, die als ant

woorden op de prijsvraag des betreffende waren inge

zonden. De overleveringen met betrekking tot den 

naijver der kunstenaars herinneren dien welke i n 

Italië bestond, in de tijden toen de aandacht daar 

het meest op de voorwerpen van kunst gevestigd 

was. Intusschen werden de gebreken, die dit groote 

systeem ondermijnden, op eene schrikbarend nood

lottige wijze ontsluijerd. Eenheid in de gebouwen 

wordt onmogelijk: men vindt er geen twee gelijkvor

mige kapiteelen meer; de vensters worden overladen 

met inwendige figuren, zoo l i g t z inn ig , dat zij fantai-

siën van een verhit brein schijnen; men is tot de over

drijving en tot het onmogelijke genaderd; men blijft 

met halsstarrigheid pogingen aanwenden om het ver

bazingwekkende koor van Beauvais als te doen zwe

ven in de lucht , en die gebouwen zouden zeer zeker 

voor hersenschimmig doorgaan, wanneer zij ons slechts 

op teekeningen waren voorgesteld. A l l e n wekken het 

gevoel ecner diepe verbazing; het werk schijnt boven-

menschelijk te zijn, en dank zij een verdrag met den 

duivel , heeft men dien arbeid uit het rijk der droo-

men in dat der werkelijkheid kunnen overbrengen. 

In de 14* eeuw bewoog men zich verder in al die 

rigtingen voort, en werden zij tot het uiterste gedre

ven. De gothische bouwkunst van de 13* eeuw was 

vol gebreken; maar elk dier gebreken was op zijne 

wijze een bron van aangrijpende en vreemde schoon

heden. AVeldra zal dit niet meer zoo zijn. N o g steeds 

de hoogten der ledige ruimten opdrijvende, daagt de 

gothische bouwkunst in zekeren zin de zwaarte en de 

ruimte uit. N u eens behaalde zij de overwinning , zoo 

als te Beauvais; maar dikwerf wreekten zich de ware 

eischen der rede in de bouwkunst , omdat zij zoo zor

geloos behandeld werden. De klokketorens verheffen 

zich tot bovenmatige hoogte; hunne ranke vormen, 

hunne opengewerkte sieraden, laten een indruk .achter 

van twijfel tusschen de verbeelding, die opgetogen is 

en het oordeel, dat afkeurt. De buitengewone r i jk

dom der onderdeden brengt te veel hoekige of uit

springende vormen voort, beelden door baldakijns 

en pinakels of tinnen overhuifd, klaverbladvormige 

frontalen, opengewerkte gaanderijen, louter een bor

duurwerk van steen, dat, zoo als V A S A R I zegt, den 

schijn heeft als ware het uit karton gemaakt. Over 

het algemeen is de eenheid i n het gebouw opgeofferd; 

men w i l geene effene vlakken meer; de bijvoeging der 

zi j-kapellen, die in bijna alle kathedralen dezer eeuw 

het eerst voorkomt, doet z ien , dat de aandacht meer 

op de onderdcelen en de détai ls gevestigd is dan op het 

effekt van het geheel. Het algemeen aanzigt helt tot het 

pyramidaal stelsel over ; alles is gekroond met scherpe 

driehoeken en tabernakels. De horizontale l i jnen , die 

in het eerste tijdperk der gothische kunst nog eenig 

overwigt hebben, verdwijnen geheel. De eenige 

zorg is a l t i jd , tot hooger te stijgen en het geheiligd 

gebouw met eene schitterende pracht aan te kleeden, 

welke het op eene bruid doet gelijken. Helaas! ge

durende dien tijd groeide het kwaad inwendig aan, 

en de vernietiging van die schoone droombeelden, ont

kiemd in een oogenblik van ve r rukk ing , werd langzaam 

voorbereid. 

He t euvel dat den gothischen stijl aankleeft is 

inderdaad, dat h i j , ontstaan uit geestvervoering, niet 

dan door geestvervoering kon i n leven blijven. De 

kerk der 12* en 13* eeuw was letterlijk door liefde 

gesticht. M e n leze de schoone verhalen betreffende 

den bouw der kathedraal van Char Ir es en der basiliek 

van Saint-Deim. In de 14* eeuw mengt zich hierbij 

het denkbeeld van heeredienst, opstand, kastijding. 

M e n bouwde kerken bij wijze van boetedoening; 

men onderhield ze slechts door middel van belastin

gen en administratieve maatregelen. Het geloof, dat die 

wonderen gewrocht had, was wel niet verminderd , — 

in zekeren zin stuitte het in dc gemoederen op minder 

twijfel en tegenwerpingen, want de 14* eeuw denkt 

veel minder vrij dan de 13 ' , — maar het had zijne 

naïve ongedwongenheid ver loren, het was een eng 

formalisme, een drukkende en ruwe sleur geworden. De 

gothische bouwkunst leed aan dezelfde kwaal als de 

wijsbegeerte en de dichtkunst: de spitsvondigheid. 

De kunst was niet anders dan een wonderbare krachts

inspanning, na welke er niets dan magteloosheid 

overbleef. De oudheid kon gedurende eeuwen u i t 

rusten in den bouwst i j l , welken Griekenland had voort-

gebragt; de grieksche orden zijn een soort van eeu

wige wet geworden, omdat de grieksche stijl de rede 

zelve i s , de logica toegepast op de kunst van bouwen. 

H i e r , integendeel, was elke vooruitgang onmogelijk, 

zoo zeer had men van het eerste oogenblik de zaak tot 

het uiterste gedreven. He t verval was i n zekeren zin 

noodwendig; men vraagt zich te vergeefs af, op welk 

oogenblik van eene zoo geteisterde kunst men een 

vast punt zou hebben kunnen vinden, om den kanon 

vast te stellen en aan de kunst der toekomst een uit

gangspunt te geven. 

E e n algemeen gebrek aan • hechtheid was, wat 

men ook zegge, het gevolg van dit verward systeem 

van bouwkunst. Het grieksche, het romeinsche ge

bouw is eeuwig , onder de eenige voorwaarde dat 

men het niet vernietige. He t heeft geen herstelling 

noodig. He t gothische gebouw is aan zoo menig

vuldige voorwaarden onderworpen, dat het spoedig in

eenstort, tenzij men ten eeuwigen dage er voor zorge. 

D e gothische k o n s t r u k t i ë n , effekt bejagende, meer dan 

eene onachtzaamheid verbergende in dc deden aan 

het oog van den aanschouwer onttrokken, lijden allen 
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aan twee dcodelijke ziekten: de onvolmaaktheid der 
fondamenten en de d rukk ing der gewelven. Een enkele 
stoornis i n het stelsel van waterafloop is voldoende 
om alles te bederven. He t Parthenon, de tempels 
van Pedum, die van Baalbek, bij wier bouw uitslui
tend hechtheid werd beoogd, zouden thans nog onbe
schadigd bestaan, indien het nienschengeslacht onmid
dellijk na hunne voltooijing verdwenen ware. In die 
omstandigheden zou een gothische kerk geen honderd 
jaren in wezen gebleven zijn. Die kerken zijn steeds 
onderhouden en herbouwd geworden; allen zouden in 
onze eeuw verdwenen z i jn , indien niet een verstandige 
ijver ons er toe gebragt had ze te herstellen. In de 
steden waar men romeinsche en gothische gebouwen 
aantreft, schijnen deze laatsten, vergeleken bij de eer
sten, wel puinhoopen te zijn. E r zal geen enkele 
gothische kerk in de wereld meer bestaan, wanneer 
de grieksche en romeinsche k o n s t r u k t i ë n nog zullen 
bewondering wekken door hare duurzame schoonheid. 
Ik weet wel wat men kan antwoorden: „ Het Parthenon 
beslaat 400 meters, de kathedaal van Amiens 7000. 
Indien de Grieken een overdekt gebouw van die 
afmeting hadden moeten oprigten, zouden zij het niet 
zoo hecht en sterk gemaakt hebben als het Parthenon." 
W i j laken deze bewering niet; alleen konstateren wij 
de onvermijdelijke gevolgen, welke zij na zich sleept. 
Nergens gevoelt men zoo zeer als in de bouwkunst 
de begrensde voorwaarden, aan welke de werken van 
den mensch onderworpen zi jn, die aan den eenen 
kant winnen wat zij aan den anderen verliezen, en 
veroordeeld zijn om te kiezen tusschen de middelma
tigheid zonder gebreken en het gebrekkig verhevene. 

Gelijkti jdig toen de gothische bouwkunst in zich 
zelve een beginsel des doods bevatte, had zij het on
geluk, veel schade te berokkenen aan andere plasti
sche kunsten, door ze tot een ondergeschikte ro l te 
doemen. Even als dc theologie de rationele weten
schap doodt door haar tot de rol van dienares te 
verlagen, maakte de gothische kuns t , zijnde zij alléén 
de geheele kunst , den vooruitgang voor de schilder
en beeldhouwkunst onmogelijk. W a t zou PHIDIAS wel 
gezegd hebben, indien hij onderworpen ware geworden 
aan de bevelen van architekten, die hem een stand
beeld hadden besteld, dat ter hoogte van tweehonderd 
voet had moeten geplaatst worden? Daar nu de groote 
bestudeerde schoonheidsvormen op deze wijze verwij
derd waren, moest de kunstenaar neerkomen op nie
tige en gemakkelijke dé t a i l s , waarvan elk weinig I 

waarde in zich zelf had , en die, niet met mate ver
spreid, een ui twerking van alledaagschheid te weeg brag-
ten. Zonder te deelen in de gramschap van V A S A R I , tegen 
die verwen schte fabrieken welke de wereld vergiftigd 
hebben (quesfa maledizione di fabbriclie . . . che hanno 
ammorbato ilmondo), zonder, even als h i j , daarin enkel 
een gedrogtelijken en barbaarschen chaos, een dwaze 
uitvinding der Gothen , te zien, die haar niet deden 
slagen, dan na vooraf de romeinsche werken vernie
tigd en alle goede architekten gedood te hebben, zal 
men beamen dat hij geen ongelijk heeft, wanneer hij 
daarin een algemeen gemis aan verhouding en rede 
vindt. De gothische kunst is de logische architektuur 
niet, zij komt voort uit voorwaarden door menschen 
gesteld. Zij werd geboren uit een afgetrokken poging, 
uit een arbeid van redenering, met het oog op eene 
onbepaald voortgezette verdeeling der massaas. Bedwelmd 
door hunne schetsen, gingen de architekten voort, 
terwijl zij voortdurend de massaas verzwakten; hunne 
plannen op perkament maakten hen blind voor de 
eischen der werkelijkheid. Daarom is de teekening 
van een gothische kerk in zekeren zin mooijer dan 
de kerk zelve, want de kunstmiddelen, die noodza
kelijk zijn om het ontwerp aan de stoffelijke eischen 
van het materiaal te doen beantwoorden, bestaan in 
de teekening niet. 

De gothiek, in de bouwkunst een paradoxe met 
een weêrgaloozen glans, was eene overdrijving van een 
oogenblik, geenszins een vruchtbaar systeem; een 
lour de force, een u i tdaging, geenszins een duur
zame s t i j l ; en dat men de gothiek is blijven volgen, 
hebben wij alleen te danken aan den smaak, die 
onze eeuw er toe brengt om beurtelings de verschil
lende typen van het verledene te kopiëren . Eensklaps 
door de renaissance tegengehouden, overleefde die 
architektuur den haar toegebragten slag slechts door 
een zonderling verdrag, een soort van inschikkeli jkheid; 
ik bedoel de gothiek met grieksche détai ls versierd, 
zooals men ze ziet in de kerk Suint-Êtienne-du-Mont en 
in de kerk Saint-Eustache; daarna verdween die stijl 
zonder terug te keeren. M e n heeft den kunstenaars 
der 16° eeuw verweten dat zij hem niet hebben ont
w i k k e l d ; niets is onregtvaardiger, want het was een 
uitgeputte s t i j l , dien men onmogelijk kon doen her
leven. De navolgingen i n de 19 ' eeuw hebben het 
maar al te veel bewezen. De pogingen om een para
doxe in het gelijk tc stellen, om de bedwelming van 
een oogenblik te doen vervangen door het gezond ver

stand, hebben, door de onhandige wijze waarop men 

hierbij te werk g ing , het bewijs geleverd dat de ge

bouwen der 12 ' en 1 3 ' eeuw geplaatst moeten wor

den onder de oorspronkelijke werken, wier voort

brenging roemrijk, maar wier niet-navolging een bli jk 

van verstand is . 

I I I . 

Een groot feit omvat dus de geheele geschiedenis 

der fransche kunst i n de 15 ' en 16' eeuw. De midden

eeuwsche sterft alvorens hare volmaaktheid bereikt te 

hebben: i n plaats van tot vooruitgang te geraken, 

neigt zij ten val . Met andere woorden, de renais

sance is niet door Frankrijk in het leven geroepen. 

In de 11 ' en 12' eeuw overtrof Frankrijk Italië 
verre in alle rigtingen der kunst. Italië bezat op dat 

tijdstip niets hetwelk vergeleken kon worden bij onze 

romaansche basilieken, de schilderwerken der kerk 

Saint-Savin, de beeldhouwwerken van de eerste gothi

sche portalen. In de 13 ' eeuw evenaart Frankrijk 
nog zijnen mededinger. Frankrijk had geen G I O T T O , 

maar het had architekten welke die van geheel Europa 
overtroffen. In de 14' eeuw heeft Frankrijk bepaald 

den eersten rang verloren. De „ schilders van Avi
gnon,'' alle Italianen, worden erkend als meesters, zoo 

als er geene elders bestonden. Frankrijk gaat niet 

achteruit, maar Italië maakt reuzenschreden. Die 

eeuw is bij ons niet een eeuw van voortuitgang, een 

eeuw van verval ; maar een eeuw van stilstand. De 

gothische kunst weifelt , houdt zich te lang op , en 

geraakt eindelijk niet tot een vorm die door allen 

is aangenomen. In de 15 ' eeuw betreedt Italië 
alleen, met een weêrgaloozen glans, dezen roemrijken 

weg, waarop de geheele wereld beproeven moest het 

te volgen. Waarom is dit groote feit in de geschie

denis van den menschelijken geest niet door Frankrijk 
volbragt? Waarom blijft het land, waarin toch de 

groote opwekking tot de christelijke kunst ontstond, 

later staan, in eene soort van middelmatigheid die 

een sleur is geworden? Waarom maakt de zoo ver

hevene smaak van den eersten gothischen stijl plaats 

voor een platten en burgerlijken sti j l , die ons zoo 

dikwijls in de werken der 14' en 15 ' eeuw kwetst? 

De oorzaken van dit groote feit zijn ta l r i jk , en staan 

in verband met hetgeen dieper lag in de zedelijke en 

maatschappelijke geschiedenis van het tijdvak dat met 

de troonsbestijging van het huis V A L O I S een aanvang 

neemt. M e n moet hier de politieke oorzaken bijna 

niet aanvoeren. Indien Frankrijk tot verontschuldiging 

opgeeft de inoeijelijke omstandigheden waarin het ver

keerde, dan kan Italië aanvoeren dat het nog veel 

ernstiger te doorworstelen had. D e fransche nationa

liteit in die eeuw was aan allerlei gevaren blootgesteld; 

de italiaansche nationaliteit verdween voor altoos, zon

der dat het italiaansch genie er het minst door taande. 

Te midden eener zeer verwarde maatschappij, eener 

regeringloosheid zonder wederga, die het volk voort

durend in schrik en angst deed verkeeren, werden de 

keurigste kunstwerken onophoudelijk voorfgebragt, 

bloeide de kunst i n volle vrijheid, waren geheele ste

den in vervoering gebragt door de zucht om al wat 

schoon is na te streven. Nooit ziet men een treffen

der voorbeeld, hoe de kunsten, die de kunsten des 

vredes worden genoemd, zich plooijen naar eene in 

opgewondenheid verkeerende maatschappij, mits deze 

opwell ing een grootsch karakter hebbe en overeen-

stemme met verhevene hartstogten. 

V a n naderbij gezien, erkent men dat die fransche 

maatschappij, schijnbaar zoo bedreigd, inderdaad niet 

in een voor de ontwikkel ing der kunst ongunstigen 

toestand verkeerde. De openbare rampen drukten 

met al hare zwaarte op de aan een zittend leven ge

wone bevolking der steden en van het platteland, 

maar troffen in zeer geringe mate den gewapenden 

adel , die den toon aangaf en in de wereld schitterde. 

Voor dit gedeelte der nat ie , hetwelk meer uit genoe

gen en beroepshalve, dan uit gevoel voor een nationaal 

belang, vocht, was de t i jd , die verliep van den veld

slag bij Crécg tot de regering van K A R K I . V die her

stel aanbragt, geenszins een noodlottig tijdvak. F R O I S -

S A R T , de tolk der gevoelens van de ridderschap, stelt 

de j a ren , wier geschiedenis hij levert, veeleer voor 

als schitterende jaren, rijk in wapenfeiten en avontu

ren, dan als jaren van rampspoed. He t kan vreemd 

schijnen het te zeggen, maar t e - midden van die gru

welen was de eeuw vrol i jk; letterkunde noch kunst 

draagt de kenmerken van eene groote ncêrs lag t ighe id . 

K o n i n g J A N , te midden van zijne schilders en toon-

kunstenaren, *) vergat, in zijnen kerker , zijn k o n i n g 

ri jk, met een gemakkelijkheid die ons verwondert. Het 

jaar 1 4 0 0 , dat , volgens de verspreide denkbeelden , 

') Zie de belangrijke dokunienten, uitgegeven door den her
tog VAN AVMALK iu deel II der MUctllaniét of the J'/iiloiibtvn 
Society. 1855—1856. 
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het ergste zou zijn van een der rampzaligste tijdvak

ken onzer geschiedenis, werd gedurende meer dan 

vijftig jaar het schitterende uitgangspunt voor alle 

herinneringen. Parijs had destijds een glans zonder 

weerga. In een belangrijk opstel ») onlangs uitgeko

men , wordt met naïvetei t de bewondering der pro

vincialen voor dit centrum aller verfijning te kennen 

gegeven. Nie t vóór de eerste helft der 15E eeuw 

deden de gevolgen van den oorlog en der politieke 

vernedering zich zeer ernstig op den maatschappelijken 

toestand gevoelen. 

He t gemis van gemeenteleven, aan den eenen, en 

daarentegen de groote ontwikkel ing der republiekein-

sche instel l ingen, aan den anderen kan t , zijn van veel 

meer belang, om het kontrast op te helderen, dat de 

kunstgeschiedenis in Frankrijk en in Italië aanbiedt. 

W i l men een bewijs, zie hier: H e t eenige land aan 

gene zijden der bergen, waar wij de kiem eener kunst

beweging vinden gelijk aan die van Italië, Vlaanderen, 
is ook het eenige, waarin k le ine , bijna onafhanke

lijke republieken bloeijen. Die staten, niet meer 

dan eenige duizenden menschen tellende, brengen 

eene wonderbaarlijke bedrijvigheid te weeg en be

gunstigen de ontwikkel ing der plaatselijke scholen. 

Steden van den derden en vierden rang in Italië 
bezitten eene school, die haar eigenaardig karakter 

heeft, die niets van de anderen overneemt, die niet 

buiten de muren der stad komt, en aan deze hare 

eigendommelijkheid geeft. Te beginnen met de 14' 
en 15" eeuw, verdwijnen de scholen, die als onder

scheidene centra waren opgevat, waar de kunst zich 

op eene onafhankelijke wijze ontwikkelde, bij ons 

bijna geheel. De beoefenaars van zekere speciale 

kunstvakken, zoo als het goudsmeden en emailleren 

van Limoges, verdedigen zich alleen met halsstarrigheid. 

E e n soort van eklektismus is van dat oogenblik de 

wet voor de fransche kunst, leder kunstenaar heeft 

zijn uitgangspunt in de algemeene mode van zijnen 

t i jd , en niet i n de bijzondere manier van den meester 

die hem is voorgegaan. 

Het hof in Frankrijk vormt reeds i n de 14" eeuw 

het voornaamste brandpunt voor de aankweeking der 

kunst. B i j den eersten oogopslag, schijnt het ook dat 

te dien opzigte het einde van de middeneeuwen zeer 

goed bedeeld was. B i j den aanvang, even als bij het 

') OUILLEBEBT DE METZ, Petcription de la ville de Parit, uit
gegeven door LE BOVX DE i.iNcv; Paris, AUBBT, 1855. 

einde van hunne lange reger ing, i n de 14* zoowel 
als in de 16* eeuw, onderscheidden zich de V A L O I S door 
hunnen fijnen smaak. D e kunstgeschiedschrijver is niet 
altijd genoodzaakt, over zekere personen hetzelfde oor
deel te vellen als de geschiedschrijver der politiek en 
der zeden. Menige tiran van de italiaansche steden, 
bezoedeld met misdaden en waard om door de nako
melingschap vervloekt te worden, bekleedt in de ge
schiedenis der kunst een eervolle plaats. Evenzeer 
moet men erkennen dat die dynastie der V A L O I S , welke 
de politieke geschiedschrijvers met het meeste regt 
streng berispen, de schitterende zijde der fransche be
schaving in het aanzijn riep en krachtdadig er toe 
bijdroeg om in zaken van sierlijkheid en smaak het 
oppergezag te vestigen, dat ons nooit weder moest ont
nomen worden. Te beginnen met de regering van P H I -
L I P P Ü S van V A L O I S , is het fransche hof het uitgelezen-
ste centrum der wereld. De feesten, de steekspelen, 
de ridderlijke en beschaafde zeden, lokten de geheele 
wereld daarheen. Dr ie of vier koningen, de koningen 
van Bohème, Navarre, Major ka en Schotland, eene 
menigte prinsen, bijna allen aan Frankrijk vreemd, 
vestigden er hun gewoon verblijf. Parijs regelde de 
mode en trok de aandacht van gansch Europa tot zich. 
P H I L I P P U S van V A L O I S en zijn zoon J A N schijnen naar 
de meening hunner tijdgenooten eenigermate als waren 
zij koningen voor volkszangen, die hun leven in oor
logen en feesten, in een onafgebroken reeks van schit
terende daden en van schouwspelen doorbragten ; maar 
de ware kunst komt niet vooruit zonder een krachtige 
ontwikkel ing van het oordeel: lachwekkende dwaas
heden zijn niet voldoende om duurzame werken en een 
waarlijk vruchtbare beweging voort te brengen. 

He t ideaal scheen bereikt te z i jn , toen het toeval 
dengene der zoons van koning J A N op den troon bragt , 
die aan den kunstsmaak van zijnen vader en zijne broe
ders een ernst en een oordeel paarde, welke hun niet 
eigen waren geweest. Zel f kunstenaar, architekt, werk
tuigkundige, en omringd van zijne bekwame medebeoe
fenaars R A Y M O N D D U T E M P L E en J E A N S A I N T - R O M A I N , be-

wees K A R E L V wat eene dynastie die de kunsten bevor

dert, in een eeuw ontbloot van génie vermag. A l 

de geschiedenissen van Italië hebben niets dat, wat 

regtschapenheid en gezond verstand betreft, vergeleken 

kan worden bij dien vorst, den volmaaktsten in de 

middeneeuwen; maar waar het smaak gold , behield 

hij altijd iets zwaars, iets alledaagsch, iets burgerl i jks, 

indien het geoorloofd is zoo te spreken. D e burger

lijke bouwkunst bragt heerlijke werken voort , zonder 

dat zich een bepaald nationale smaak vormde. De 

kunstenaar werd de gunstel ing, de tafelvriend, dik

wijls de geheime agent en de vertrouweling der vor

sten. H i j is niet meer de krachtige en verstandige 

werkman van de 12* en 13* eeuw; hij is een gesle

pen dienaar, goed voor alle diensten, die het zadelma

kersvak met de schilderkunst, de geheime boodschap

pen met de werken der kunst vereenigt, en plaats 

neemt onder de dienstboden van den vorst, naast den 

hofnar, den minnezanger en den k e ê r m a k e r . 

De aristokratie van prinsen van den bloede, die 

zich sedert de regering van koning J A N vormde, en 

onder den naam van den ongelukkigen K A R E L V I re

geerde, schiep schitterende leenheerlijke hoven, bijna 

overeenkomende met die van de vorstelijke geslachten 

van Italië. Die vorsten, in Frankrijk zoo noodlottig 

met betrekking tot de staatkunde, waren allen man

nen van smaak, en konden beschouwd worden als de 

eerste groote liefhebbers, kunstenaars-dilettanten, welke 

moderne maatschappijen gehad hebben. Zij maakten 

het koningrijk wel a rm, maar verfraaiden het ten minste, 

en aan hen i n het bijzonder dankt Frankrijk dat 

schitterende feodale aanzien, hetwelk door dikwijls on

verstandig sloopen i n de 16" en 17' eeuw verloren 

ging. W e l k een kunstkeurige verzamelaar was niet de 

hertog V A N B E R R I ! Waar vindt men de prachtlievend-

heid meer ontwikkeld dan in het huis van Bourgon
diër W e l k e verkwister deed zich ooit gemakkelijker 

zijne dwaasheden vergeven, dan L O D E W I J K van O R L E A N S , 

die verleider, in wien men de gebreken en de goede 

hoedanigheden zijner eeuw in het k le in aantrof? Maar 

hoe verre staan wij evenwel met onze prinsen ten 

achteren, bij die doorluchtige kunstminnaren welke de 

italiaansche renaissance hebben bewerkt! De prinsen 

van den bloede uit het huis V A L O I S , die geene souve-

reine magt uitoefenden over zeker grondgebied en geen 

vaste hoofdsteden hadden, konden geene zoogenaamde 

kunst-gewesten voortbrengen, zoo als de VISCONTIS, 

de D E L L A S C A L A S , zelven erfgenamen van de sinds lang 

onafhankelijke republieken. H e t koningschap was niet 

voldoende om eene groote zelf-werkzame kunstbeweging 

gaande te houden. Daartoe waren gemeente-republie

ken of kleine hoven noodig , als natuurlijke afdeelin

gen te beschouwen. H e t huis van Bourgondië verwe

zenlijkte eenige dier voorwaarden, maar de slechte 

vlaamsche smaak handhaafde er een algemeene weelde, 

veeltijds overdadig, en zonder ideaal. W e l is L O D E W I J K 

van O R L E A N S reeds een man van de renaissance; maar 

zekere zwakheid van geest en karakter , d ie , meer dan 

men vermoeden zou , bijdroeg tot de bekoorlijkheid 

aan zijnen persoon en nog aan zijne nagedachtenis 

verbonden, belette hem een zeer ernstigen invloed uit 

te oefenen. Zijn smaak is zuiverder dan die van eenigen 

anderen vorst vóór hem, maar nog wel degelijk 

de smaak der middeneeuwen: veel geest en bekoor

l i jkhe id , maar een bijna volledig gemis van groot-

schen stijl en edelheid. De liefde voor het schoone 

deed hem te dikwijls tot het meest vlugtige over

hellen, en zijne oppervlakkige vroomheid bragt even

min iets degelijks als een voorschrift voor de zeden 

tot stand. De groote kunst is noch de vrucht van 

een eerlijk pogen, noch het ijdele spel van beminne

lijke wildzangen: genie is er noodig. M e n moet niet 

vergeten, dat dit Italië, hetwelk de wedergeboorte der 

kunsten voortbragt, gelijktijdig den eersten stoot gaf 

aan de herleving der letteren en van het filozofisch 

denken, in één woord aan die groote opwekk ing , welke 

de menschheid terugbragt op den weg der groote d in 

gen, waarvan onkunde en verlaging der gemoederen 

haar verwijderd hadden. 

Onder het volk was het kontrast niet minder ge

voelig. De fransche burgerij van de 14* eeuw was orde

l i jk, ernst ig, en verried een bi l l i jk streven naar het 

politieke leven. E r vormde zich een voorname bur

gerstand van ambtenaren, door de financiële operation 

van het koningschap rijk geworden, zoo als de B A R 

B E T T E S , de M O N T A I G U S , en later J A C Q U E S C O E U R . D ie 

opkomelingen gaven over het algemeen bewijs van 

een verlichten smaak, en de geschiedenis moet toege

vender voor hen zijn dan hunne tijdgenooten waren. 

D e naijver der prinsen verpletterde hen; bijna allen 

stierven een geweldigen dood. De goede burgerij der 

steden, vooral van Parijs, was tot een hoogen trap 

van welvaart en beschaving geraakt; maar, ge lukkig 

misschien, zij bezat geen enkele der schitterende hoe

danigheden van de italiaansche burgerij. De buitenge

wone zorg voor het hu is , welke de Ménagièr de Paris 
ons openbaart, was veel meer gerigt op datgene, wat 

men thans het „ c o m f o r t " noemt, dan op den smaak 

voor kunst. De burgerlijke woning der 14" eeuw moet 

geleken hebben op die oude woningen voorzien van 

degelijken r i jkdom, zoo als men ze nog in het hart 

van afgelegene provinciën aantreft. He t was niet het 

sierlijke huis der renaissance, ook niet de banale pracht 

van onze nieuwerwetsche woningen. „ E n wat de men-
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schen aangaat", zegt de Ménagier, „ het dagelijksche on
derhoud en de zorg voor de werkzaamheden buitenshuis, 
daarvoor moeten de mannen b lokken , gaan, komen , 
ronddolen wijd en z i jd , door regen, w i n d , sneeuw en 
hagel; den eenen keer doornat, een andermaal droog, 
nu zweetende, dan weer bibberende, slecht geher
bergd, slecht verwarmd en met een slechte legerstee. 
E n dit alles hindert hem niet, omdat hij versterkt 
wordt door de hoop, die hij koestert op de zorg welke 
de vrouw bij zijne terugkomst voor hem zal dragen, 
op het gemak, op de vreugde en op de genoegens welke 
zij hem zal verschaffen, of voor zich zal laten ver
schaffen, a ls : ontschoeid en bij een goed vuur de 
voeten gewasschen te worden, andere schoenen en 
kousen te kr i jgen, van goeden drank voorzien, goed 
bediend, wel gelegerd met witte lakens en witte 
hoofdbedeksels, gedekt met goede wollen dekens, 
en verzadigd van andere genietingen en ontspannin
gen , voorregten, liefkozingen en geheimen, waarvan 
i k zwijg. E n den volgenden dag nieuw linnengoed en 
kleederen. Voorzeker lieve zuster, zoodanige diensten 
doen den man naar de terugkomst in zijne woning 
haken en ze begeeren, om zijne zedige vrouw te zien 
en vreemd te blijven aan de anderen. E n daarom 
raad ik u , op deze wijze uwen anderen man te ver
zorgen, telkens wanneer hij uitgaat en wanneer hij te 
huis komt, en daarin te volharden." l ) 

In dien fijnen smaak voor het huiselijke leven, 
voor het „ t e h u i s , " lag de k iem eener degelijke bur
gerlijke zedelijkheid, d i e , indien zij niet door vlugti-
ger elementen, in de 16" eeuw uit het zuiden geko
m e n , ware gesmoord geworden, van ons eene natie 
gemaakt had ernstig op de engelsche manier. Maar 
hoe verschilt die goede burger , zoo ge lukk ig te troo
nen in zijn huis in de wijk der Toumelles, van een 
burger van Pisa of Florence! De geboorte der kunst 
gaat vergezeld van eene zekere losheid i n de zeden. 
Geleid door de gestrenge lessen der parijsche Univer
siteit , zag de burgerij in de berispelijke pracht der pr in
sen van den bloede slechts buitensporigheden en eene 
vermeerdering der belastingen. In Italië werd alles 
vergeven aan dengene, die de stad verfraaide en mo
numenten schiep, een vrij volk waardig. In Frankrijk 
werd dat verkwis t ing , verloren geld geheeten. Flo-

') De schrijver van den Ménagier is kiesch genoeg om Bteeds 
tc veronderstellen, dat, aangezien hij oud is, zijne raadge
vingen aan zijne vrouw van dienst zullen zijn, voor den man 
dien zij na hem nemen zal. 

rence, door de pest ontvolkt , juichte de , /signoria" 

toe, op wier bevel de deuren van het Baptisterium 

werden gemaakt; i n Frankrijk werd H U G O A U B R I O T , de 

bevorderaar der groote werken van Parijs, aangezien voor 

een onderdrukker: men beschuldigde hem van ketterij 

en ongeloof, slechts door toeval ontkwam hij aan 

den brandstapel, en het volk vervolgde zijne aan

hangers als de vijanden Gods. 

De godsdienst van Frankrijk eindeli jk, dieper ge

voeld dan die van Italië, deed het land niet tot 

zulk een hoogte komen wat de schoone kunstwerken 

betreft. De kerk bezat de geestdrift niet meer, die 

gedurende de 12" en 13" eeuw zooveel oorspronkelijke 

scheppingen te voorschijn geroepen had. Zi j scheen, 

over het algemeen, aan de wereldschc neigingen te ge

hoorzamen , die de eeuw ver van de zuivere en verhevene 

mysticiteit van den heiligen B E R N A R D U S , van den he i 

ligen FRANCI8CUS D'ASSISI , van den heiligen B O N A V E N -

T Ü R A verwijderd hielden. Het geloof was nog onbesmet, 

maar werd bijna een sleur, en gaf geen aanleiding 

meer tot iets groots. Het fransche katholicismus heeft 

reeds zijne droefgeestige en strenge r igt ing. Een kerk 

zoo als Santa-Maria-Novella, die op hare muren de 

bekoorlijke afbeeldingen der vrolijkheid en de schitte

rende dwaasheden uit het florentijnsche leven deed 

aanschouwen, ware te Parijs een schandaal geweest. 

De goede N T C O L A A S F L A M E L en de deftige P E R N E L L A , 

zijne echtgenoot, zouden er weinig op hun gemak 

geweest zijn. Frankrijk deed zonder twijfel meer opof

feringen voor zijne kerkgebouw-en dan Italië, maar be

paalde zich meer tot zekere dorheid van opvatting. Die 

kerken van Florence, Bologna en Milaan, ongelukkig 

onvoltooid, ademen een zuiverder kunstgevoel dan 

onze hoofdkerken uit dien tijd. Een meer levende 

gedachte heeft ze ontworpen j hier zijn het voortbreng

selen van kunstenaars, daar van werklieden: men 

gevoelt dat genen op den weg van vooruitgang zijn 

en dezen tot eene veroordeelde kunst behooren. 

Al le s droeg dus bij om den italiaanschen kunste

naar meer vrijheid en waardigheid te geven. In plaats 

van onbekende werkl ieden , die de geschiedenis niet 

bij name kent , herinnert ons elk monument van 

Italië een doorluchtigen naam, den roem eener stad, 

een grooten kunstenaar, geëerd gedurende zijn leven 

als een staatkundig persoon, na zijnen dood het on 

derwerp van legenden. D e overdrijving zelfs van den 

roem van sommigen dier lieden is een feit van groote 

beteekenis; zij getuigt van de groote waarde welke 

de openbare meening hechtte aan alles wat schoon 
was , en van de magtige tooverwerking waardoor de 
verbeelding naar het domein der kunst werd gelokt. 

Letten wij op de uiterlijke omstandigheden, te 
midden waarvan de kunstenaars in Italië en in Frank
rijk arbeidden, dan zullen wij ook zonder moeite 
erkennen dat de italiaansche kunstenaar op een 
betere school was. De studie der antieken ontbrak 
onzen kunstenaars veel minder dan men heeft veron
dersteld: te Reims verraadt zij zich door duidelijke 
teekenen; minstens drie figuren in het album van 
V I L L A R D zijn s tudiën naar het antieke of de byzan-
tijnsche school; maar hier bezat Italië groote voor
regten. De overblijfselen van de antieke kunst waren 
daar veel aanzienlijker dan in het noorden van Frank
rijk. Eenige schoone standbeelden, de drie gra t iën 
van den dom van Sienna bij voorbeeld, waren reeds 
in de middeneeuwen bekend. De orden der romein-
schc bouwkunst boeiden, althans sedert B R U K E I . L K S C I I I , 

de aandacht. In de schilderkunst was het evenzoo: daar 
had de byzantijnsche kunst aan GIOTTO en C I M A B Ü E 

werken ter bestudering aangeboden, veel volmaakter 
dan die, naar welke onze schilders der 13 ' eeuw zich 
konden vormen. 

De kunst is voor een groot deel het afschijnsel 
van de maatschappij welke de kunstenaar onder de 
oogen heeft. W e l n u , de italiaansche maatschappij bood 
in den typus en de manieren eene sierlijkheid aan, 
welke in dc onze niet te vinden was. De men-
schen waren er schooner, de kleeding en de houding 
meer onderscheiden. We lk aandeel men ook late aan 
het ideaal, in fijnheid en sierlijkheid van opvatting 
stond de were ld , welke men achter de Sposalizio van 
R A P H A E L , of achter het „ leven van A E N E A S S Y J . V I U S " 

op den dom van Sienna, of achter de freskoos van 
Santa-Maria-Novella ontdekt, ontzaggelijk ver boven 
die van Saint-Jacques-de-la-Boacherie en der Celcstijnen. 
De typus der algemeene eeuw, zoo als de miniaturen 
ons dien voorstellen, is bij ons droefgeestig en leelijk; 
in de houding ligt niets verhevens, de kleeding is stijf 
en onbehagelijk; niets edels, geen genie. Reeds be
speurt men hoe ver de hedendaagsche kunst beneden de 
oude kunst staat. Misdeeld in alles wat de schoonheid 
der uiterlijke vormen bevorderen kan , zullen de moderne 
volken, wil len zij tot iets edels geraken, verpligt zijn 
hunne nationale kleeding en manieren af te leggen. H u n 
zal geene keuze overblijven tusschen de burgerlijke alle-
daagschheid en de theatrale waardigheid. Hunne plas-

D L . X V . 

tische kunsten, hunne beeldhouwkunst vooral , zullen 

eenige gemaaktheid en zekere l inkschheid verkrijgen. 

De overdrijving in den spitsbogenstijl benadeelde in 

niet mindere mate de ontwikkel ing der teekenkunst. 

Onze arehitekten volgden tot in het uiterste hun be

ginsel van verdunning en algemeene verschraling, en 

dusdoende kwamen zij er bijna toe, de effene vlak

ken voorbedachtelijk te vermijden. De schilderkunst 

verdween uit haar natuurlijk domein; de grootsche 

schepping van muurschilderwerken daalde allengs 

af tot het huisschilderen. M e n denkt aan niets anders 

dan om de kolonnetten te omkleeden met kle in

geestige omwindselen; voor dc altaarversiering maakt 

men weder gebruik van steenen beelden, lomp en 

zonder u i tdrukking. Dat men toch bedenke wat 

er van de schilderkunst in Italië geworden zou 

z i jn , indien de kerken uit den tijd van GIOTTO in 

dien stijl gebouwd waren geworden, indien het 

genie van dien grooten man en van zijne opvolgers, 

om zich te ontwikkelen, niet de uitgestrekte muren 

van de kerken van Assist of van het Campo-Santo te 

Pi-sa gehad had! Ons groot overwigt in de bouwkunst 

rigtte ons te gronde. Van het eene kunstwaagstuk 

allengs tot het andere overgegaan, kwamen onze metse

laars tot het bouwen van drooge, afgetrokken, stijve ker

ken van uitsluitend architekturaal karakter. Het ledige, 

de naaktheid dier kerken, wanneer zij ontsnapt zijn 

aan de ongelukkige opsiering uit de 17" en 18" eeuw, 

is iets bedroevends. Daar de détai ls er niet op den 

voorgrond staan, en het plan alleen het levende en 

krachtige deel i s , zijn zij schooner in teekening dan in 

de werkelijkheid. Heeft men eens de groote gedachte 

aan oneindigheid, die uit het geheel voortvloeit, ge

had, dan gevoelt men het gebrek van die eigenlie-

vende en zelfgenoegzame kunst , welke slechts zich zelve 

ten doel heeft en in een woestijn regeert. Ik ken in 

Italië geen enkel groot kerkschip uit de middeneeuwen , 

dat vergeleken kan worden met onze kathedralen uit 

denzelfden tijd. Waarom evenwel zijn de kerken van 

Toskanen en Umbrië fijnere kunstvoortbrengselen dan 

Saint-Ouen, dan de kathedraal van Beauvais? Omdat 

de architekt zich daar tot zijne rol bepaald heeft, 

omdat elk détai l daar zijne waarde blijft behouden. 

Zi j staan even ver boven onze kerken als I ' E T R A R C A 

boven de minnezangers. Zij voldoen aan de hoofdvoor

waarden der klassieke kunst : een afgewerkt geheel, 

dat plaats laat voor al het keurige der uitvoering. Italië 
heeft, het kan niet onkend worden, twee gewigtige 

8 
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voordeden boven Frankrijk gehad, en waarop men 
w d behoort te letten: het heeft de werken van zijne 
oude meesters ongeschonden bewaard, en dank zij 
V A S A R I , had het zijne gulden legende der kunst. De 
Italianen, in de 17* en 18* eeuw beheerschers der 
openbare meening, deden te dikwerf afstand van dien 
roem, al naar gelang van hunne vooroordeelen of min
achting. Zonder tegenspraak bezat het Frankrijk der 12" 
en 13" eeuw in zijnen boezem eene verscheidenheid van 
scholen, te vergelijken bij die van het lfalie der 14' eeuw: 
maar liet bezat geen legendeschrijver voor die groote 
ontwikkel ing. Zijne scheppende geniën zijn slechts bij 
naam bekend, of door de nietige beelden, die ons 
hen aantoonen op den vloer hunner kerken , bekleed 
met den eenvoudigen mantel des werkmans. De wijze 
waarop hunne werken behandeld werden is nog be-
treurenswaarder geweest. Frankrijk heeft altijd de 
dwaasheid begaan te vernietigen wanneer het heeft 
wil len bouwen. Dr ie of vier maal minstens is Frank
rijk van aanzien veranderd, cn telken keere heeft het 
gemeend verpligt te zijn alles wat bestond- met den 
grond gelijk te maken. De renaissance zou de gothi
sche gebouwen van de middeneeuwen gaarne vernie
tigd hebben; de liefhebbers van den klassieken stijl 
der 17 e eeuw meenden de zaak der kunst wel te die
nen, door het spoor van k o n s t r u k t i è n , die zij voor 
onregelmatig hielden, te verdelgen. In onze dagen 
eindelijk, schijnt het, dat men er zich op toelegt o m , 
door het vernietigen tot zelfs van dc sporen der oude 
overblijfselen, elke beeldtenis van het verledene onmo
gelijk te maken, en zelfs dc herinneringen op een 
dwanlweg te brengen. Italië daarentegen heeft, ten 
tijde zelfs van R A P H A E L , nooit een Giorro uitgewischt. 
Al t i jd waren aan Italië zijne oude scholen dierbaar. 

«De volmaaktheid van den klassieken tijd maakte het 
niet onregtvaardig voor het naive van de hypothetische 
tijdperken. De aandacht, welke V A S A R I aan de oude 
meesters wijdt , zou in Frankrijk zijn doorgegaan 
voor kleingeest ig, daar de schetsen uit de primitieve 
tijdvakken er dood eenvoudig, onnatuurlijk en bar-
baarseh schijnen. 

Het geluk der italiaansche kunst vindt dus zijnen 
oorsprong in diepe oorzaken, en zelfs in de voortreffe
lijkheid van Italië* genie. Vóór elk ander land 
van Europa, hechtte Italië eene beteekenis aan het 
woord roem en arbeidde voor de nakomelingschap. De 
eerbied voor het oorspronkelijke ontstaat bij de Itali
anen uit dezelfde levenswetten. Aangezien de kunst 

voor Italië de verwezenlijking van het schoone was, en 
niet de voorbijgaande lu im van een oogenblik, ondervond 
dat land niet de noodlottige behoefte, om de werken van 
het verledene op te offeren aan het welgevallen van 
de kunstenaars die in de mode waren. A l l e afdee-
lingen uit de geschiedenis der kunst zijn op zijnen 
grond vertegenwoordigd. K i k van zijne meesterstuk
ken heeft een naam, een datum, eene legende. Indien 
Italië onze architekten van de 12 e en 13" eeuw ge
had had, dan zou het hunnen roem dien van B R A 

M A N T E en M I C H A E I . A N G E L O hebben doen evenaren. 
Zelfs de duistere namen van C O L A R T van Lam en 
GiRARi) van Or/ean* zouden bij de Italianen in het gulden 
boek gegrift zijn geworden. Hij ons zijn zij der verge
telheid slechts ontsnapt door het toeval, dat hen op 
dorre registers van uitgaven heeft doen voorkomen, 
vermengd met de meest alledaagsehe opgaven, illaerg-
nia/jiles, . . . ca rent quia vale sacro. 

In het kor t , indien onze middenceuwsche kunst 
niet geleefd heeft, dan moet niet aan de gr i l l igheid van 
de 16" eeuw de. schuld daarvan geweten worden; de 
oorzaak ligt in het gemis van al hetgeen noodig was 
om tot de volkomene verwezenlijking van het schoone 
te geraken. De middenceuwsche kunst kwam ten 
val door hare aangeboren gebreken, en omdat zij zich 
niet wist te verheffen tot de volmaaktheid van den 
vorm. De oudheid alleen kon aan de moderne nat iën 
het geheim openbaren van eene kuns t , die nooit de 
schoonheid aan de u i td rukking opofferde en altijd 
een afschuw had van mismaakte vormen. De 
renaissance is niet, gelijk men dikwijls heeft gezegd, 
schuldig aan het feit de kunst der middeneeuwen te 
hebben gesmoord; de middenecuwschc kunst was dood, 
alvorens zij begon te ontluiken. Zij was gestorven 
uit gebrek aan een beginsel, dat haar tot een volle-
digen wasdom kon brengen. Haar verval is clan ook 
niet gelijk aan dat van eene kunst , die het doel voor
bijstreeft door overdreven verfijning en door de onmo
geli jkheid, waarin dc menschelijke geest verkeert, om 
zich lang binnen de grens der volmaaktheid staande; 
te houden: het was een verval vóór dc r i jpheid, 
eene soort van jeugd reeds verwelkt alvorens zij tot 
volledige ontwikkeling was gekomen. Hetgeen aan 
de kunst van het einde der 14' eeuw ontbrak, was 
noch het talent van de kunstenaars, noch eene schit
terende en verstandige aristokratic om haar aan tc moe
digen ; zij miste een verheven zedelijke drijfveer, een 
edel begrip van de menschelijke natuur, en dat gevoel 

voor het groote en schoone, zonder hetwelk de wer

ken der kunst , evenmin als die der letterkunde, er 

toe kunnen geraken iets in een duurzamen en volko

men vorm te gieten. 

De middeneeuwsche kunst is oorspronkelijk, in dien 

zin dat z i j , buiten alle navolging van een vreemden 

klassieken typus, het schoone tracht voor te stel

len zoo als men het toen begreep; maar het kan niet 

ontkend worden dat die opvatting van schoonheid nog 

op zeer lagen trap stond, wanneer men haar bij de 

antieke schoonheid vergelijkt. Eene volledige kunst 

kon uit die der middeneeuwen nooit tc voorschijn 

komen. He t was eene levensvraag voor den vooruit

gang, afstand te doen van alle nadeelige voorwaar

den om tot die van de antieke oudheid terug te 

komen; maar men gevoelt hoe laag de moderne 

kunst buiten Italië destijds stond. Nooit loochent 

men ongestraft zijne vaderen. O m het platte alle

daagsehe te ontgaan, verviel men tot gemaaktheid. 

Een kunstmatig ideaal, eene beeldhouwkunst, gedwon

gen te kiezen tusschen het konventionnele en het 

leelijke, eene bouwkunst die geen waarheid was, 

ziedaar de harde wetten, welke de overloopers voor 

zich vonden, die , den rug naar de middeneeuwen 

keerende, het antieke begonnen te kop ië ren . G e l u k k i g 

heeft de moderne beschaving zich in zoovele geheel 

nieuwe rigtingen ontwikkeld en geopenbaard, dat zij 

zich ligtelijk kan troosten met betrekking tot de kunst 

gedoemd te zijn op een lager standpunt te blijven. 

De eigenschappen van den rijperen leeftijd gaan niet 

zaam met die van de eerste j eugd ; maar men heeft 

geene reden tot t reuren, wanneer die schitterende 

doch kortstondige gaven verwisseld worden tegen de 

duurzame voordeelen van den volledigen wasdom. 

W e l k een wereld vol gedachten en wenken bevat 

de verhandeling van R E N A N , ook in het bijzonder voor 

bouwkundigen ? 

W i j twijfelen, of ieder het wel in elk opzigt met 

dien geleerden kunstschrijver eens zal zijn. T r o u 

wens dat is ook niet noodig. Voor den een zijn de 

middeneeuwen hei l ig , voor den ander, vooral i n kunst

zaken, onveilig. 

Mannen als S T R A C K , B Ö T T I C H E R en S E M P E R , vor

men eene waardige tegenpartij voor een V I O L L E T - L E -

D U C , R U P R I C H - R O B E R T , S C O T T , DiDRON -a iné en anderen. 

Kunstschrijvers als L Ü B K E , K U G L E R en S C H N A A S E , 

berispen zeer veel, waarvoor R E I C H E N S P E R G E R en zijne 

kunstvrienden knielden. D r . V O N L Ü T Z O W te Leipzig 
is van oordeel dat de gothische bouwstijl in Duitsch-
land zoo eigen is geworden als een moederplant; ter

wijl een schrijver in het Christliches Kunstblatt van 

1864 de overblijfsels der middeneeuwsche bouwkunst , 

slechts onder voorregt van boedelbeschrijving aanvaar

den w i l . 

E n zoo zijn er honderd beroemde tijdgenooten te 

noemen, die lijnregt tegenover honderd hunner voor

gangers staan. Zelfs de eenheid in het noodige wordt 

nu vaak gemist. M e n vergunne mij hier de woorden van 

P É L I X D E V E R N E I L I I aan te halen, als hij zegt: „ W i j 

a l l en , hoe wij ook z i jn , gaan met moeite vooruit , en 

komen van lieverlede tot de waarheid, en nog wel tot 

de zeer betrekkelijke waarheid; want de volmaakte en 

alles trotserende waarheid is zelden i n het bereik van 

de geschiedschrijvers der kunst. W i j redeneren zoo 

goed wij kunnen over bekende feiten, en al naar 

gelang er meer te onzer kennis worden gebragt, zijn 

wij verpligt onze systemen te wijzigen en te ver-

; anderen." 

Dat zijn de degelijke woorden van een beroemd 

m a n , die de juiste beteekenis aan het woord konse-
kwentie weet te geven. E n niettemin ontkent de een 

wat een ander bevestigt; deze neemt aan wat gene 

uitsluit . H e t heden veroordeelt wat gisteren voorvie l , 

en overmorgen zal zelfs worden tegengesproken, wat 

den vorigen avond was aangenomen. Zoo is onze t i jd ! 

W i e onder ons z a l , voor zich zeiven, in dezen 

chaos van zienswijzen orde kunnen brengen? 

E n als men mij naar een kunst-onderwerp vroeg, 

waarover de geleerde en artistieke wereld het nog 

niet eens i s , ondanks eeuwen ouderzoek en nadenken, 

dan zou ik niet aarzelen de aandacht te vestigen op 

den spitsbogenstijl in zijne drie voorname tijdperken. A l 

zeide L É O N V I T E T , hier, dat hij ,/eene sterke neiging had 

| voor de 13 ' eeuw", en daar dat „ d e Grieken onze 

meesters waren i n al de kuns t en" , wij voor ons zijn 

overtuigd dat iedere bouwstijl zijne gebreken, maar 
1 ook zijne voortreffelijke zijde heeft. Met beide toe te 

lichten, doet men een nuttig werk , en al schijnt in 

onze dagen het realismus en hausse en het idealismus 

| en baisse, het is toch nu gemakkelijker iets goeds 

te scheppen, dan in de dagen van den grooten K O N -
' S T A N T I J N , K A R B L en t-'REDERiK. D e bouwkunstenaar die 

i vooruit w i l , kan even goed de grieksche als de gothi

sche bouwmotieven, als niet meer van dezen t i jd , 
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missen. H i j inspirere zich liever op het verleden in 

al zijnen omvang, en worde: eklektiker. 

Moge de vertaling van R K N A N S verhandeling als 

eene welkome bouwkundige bijdrage worden ontvan

gen , vooral door hen, die steeds met ijver in dat 

groote kunstgezin onzer nederlandsche bouwmeesters 

arbeiden; mogen zij de handen ineenslaan wanneer het 

de bereiking van een goed doel geldt, en steeds be

reid zijn iederen opregten tegenstander in kunstzaken 

met achting en liefde te hooren. 

Amsterdam, 
6 December 1865. 

J . H . LELIMAN. 

OOST-INDISCHE HUIZENBOUW. 

U1TNOODIGING A A K D E L E D E N D E E M A A T S C H A P P I J „TOT B E V O B D E B I N G D E R BOUWKUNST. ' 

H e t bestuur der Maatschappij Jot bevordering 
der Bouwkunst ontving in Junij 11. het hieronder v o l 
gend schrijven van een harer leden, den heer s. E . W . 
ROOK D A V A N EYSiNGA, vroeger in Nedertaudsc/i-Indië 
gevestigd, daar geplaatst geweest bij de ambtenaren van 
's Ri jks waterstaat, en thans te Delft wooriachtig. 

He t daarin behandelde onderwerp verdient, naar 
het oordeel des bestuurs, de aandacht van de neder
landsche bouwkundigen ten volle, doch het beoogde 
doel zal alleen dan kunnen bereikt worden, wanneer 
men behoorlijk vertrouwd is met dc inr igt ing der 
bedoelde bouwwerken, en de eischen kent waaraan 
zij met het oog op bestemming en klimaat behooren 
te voldoen. 

D e juiste kennis van een en ander mag met grond 
verondersteld worden bij de bouwkundigen die i n 
Nederlandsc/i-Indië genoegzamen tijd gevestigd en werk
zaam zijn geweest, om zich op de hoogte te hebben 
kunnen stellen van de praktische gegevens tot den 
bedoelden huizenbouw bchoorende. Het is uit dien 
hoofde dat het bestuur, wenschende eene voldoende 
oplossing voor te bereiden van hetgeen door den heer 
R O O R D A V A N E Y S I N G A in het belang van onze kuns t - in 
dustrie wordt voorgedragen, de leden der Maatschappij 
uitnoodigt tot mededeeling van al wat hun aangaande 
den indischen huizenbouw, zoowel ten aanzien van 
plan-verdeeling, materiaal, dakdekking, o r i ë n t e r i n g , 
inr ig t ing van ramen, deuren, trappen enz., bekend 
mogt z i j n , voor zooveel noodig met duidelijke schets-
teekeningen en opgaaf van afmetingen opgehelderd, 
hetgeen in de Bouwkundige bijdragen zal worden op
genomen , vergezeld van de toelichtingen die de inzen
ders er zullen bijvoegen. 

Ten aanzien van de berekening der bouwkosten 
verwijst de heer R O O R D A V A N E Y S I N G A naar eene water
staats-analyse van het jaar 1860, en verder naar de 
bescheiden bij het ministerie van koloniën voorhanden. 

M e t vergunning van genoemden heer R O O R D A wordt 
zijn schrijven door middel van de Bouwkundige bijdragen 
openbaar gemaakt, en het bestuur bedient zich bij 
voorkeur van dit middel als het meest geschikte, om 
al datgene tc verzamelen en openbaar te maken wat 
op dit onderwerp betrekking heeft. He t vertrouwt dat 
een en ander met de belangstelling moge ontvangen 
worden die het onderwerp verdient, en dat de spoe
dige toezending van de gevraagde inlichtingen het in 
staat moge stellen om aan de bedoeling des inzenders 
een gewenscht gevolg te geven. 

Namens het bestuur der Maatschappij, 

A. N . G O D E F R O Y . 

D Grevenbicht, bij Sillard, 
13 Junij 1865. 

„ Aan tien heer sekretaris der Maatschappij 

Tot bevordering der Bouwkunst. 

II Sinds jaren worden er in Indië door den Staat 

woningen gebouwd voor civiele en mil i ta ire , europe

sche en inlandsche ambtenaren, (residenten, adsistent-

residenten, kontroleurs , ambtenaren bij de douanen, 

opzigters bij het boschwezen, hoofdofficieren, kapiteins, 

gehuwde luitenants, ongehuwde luitenants en inland

sche regenten); die voor mindere javaansche hoofden, 

zoo als patihs, onderkollekteurs, wedhono's, bekels 

en mantries, worden door de bevolking zonder betaling 

opgetrokken. Voor deze woningen zijn doorgaans typen 

of normen vastgesteld, en meestal een maximum van 
aanlegkosten. Zi j vorderen veel geld en tijd voor den 
opbouw. M e n wordt zee-ziek, als men een Javaan eene 
kolom ziet opmetselen. Naar mijn inzien worden de 
voordeden van i jzer-konst rukt iën daarbij te veel ver
waarloosd. K a p p e n , zolder-, steekwulf- en vloerbal
ken , kolommen (ook in de peridoppo's, eene soort 
van receptiezaal, voor of achter tegen het huis ge
plaatst en aan alle zijden open), deur- en raamko
zijnen, glasramen, glasroeden enz. zouden van ijzer 
kunnen zijn. Een en hetzelfde model (of mal) zou 
verscheidene gietsels kunnen leveren voor woningen 
van denzelfden type. Onze ijzer-industrie zou daarbij 
ge ïn te resseerd kunnen worden, ook bij de honderden 
lichttorens, welke Indië nog behoeft, en die allen vol
gens 4 a 5 typen zouden kunnen worden opgetrokken. 

„Misschien ware het wenschelijk prijsvragen en 
dien geest uit te schrijven. 

„ I n een l and , welks bevolking bijna uitsluitend uit 
landbouwers bestaat en arm is aan smeden, metselaars, 
timmerlieden en steenhouwers, waar de witte mieren 
algemeen zijn en de invloed van snelle afwisseling 
tusschen droogte en vochtigheid krachtiger is dan hier, 
behoort men, naar mijn oordeel, den vrijen arbeid op 
te beuren en het snel vergaan van hou tkons t ruk t i ën te 
voorkomen, door ijzeren architektonische zamenstellin
gen zooveel mogelijk kant en klaar van elders aan te 
voeren. Zoo begrijpt men de zaak ook in de engelsche 
koloniën , {Brifsch-Indië, St.-lle/cna, West-Indië enz.) 

„ M e n zou eveneens ijzeren norniaalbruggen k u n 
nen ontwerpen van 4 tot 20 ellen spanning, zoo l igt 
en goedkoop mogelijk (met een maximum per vierk. 
el voor gewigt en prijs), liefst zonder dwarsbalken, 

zoodat men bij ontwikkel ing van landbouw en nijver
heid , bij aanleg van buurtspoorwegen, bij algemeener 
aanwending van traction-engines, alleen het getal lengte 
liggers behoefde te vermeerderen. In een l a n d , dat 
slechts bestemd schijnt om van zijne armoede jaarlijks 
dertig a veertig mill ioen gulden aan het rijkere stief-
moederland af te staan, moet alle weelde worden ge
weerd. Rij het ministerie van koloniën zijn vermoe
delijk de typen met opgaaf der maximum-kosten van 
ambtenaars-woningen en de analysen voor begrootin
gen van landswerken te verkrijgen ' ) . Ik zelf bezit eene 
waterstaats-analyse. Ook de heer i. w. V A N H E U S D E N 

te Amsterdam kan en zal u gaarne inlichtingen ge
ven. D e kunstenaars zouden hunne liefhebberij k u n 
nen voldoen in het ontwerpen van fonteinen en andere 
aardigheden. Een residents-erf mag, meen i k , 8 ba-
hoes of 56 bunders beslaan. 

„ Zich tc baden is in Indië een wellust en eene be
hoefte. Aan eene heerlijke badkamer kan dus niet te 
veel studie worden gewijd , alzoo: déta i l teekeningen van 
de pomp, stortbaden, zitbaden, gieters, spuiten, fil-
treerbak enz. 

„ De gesmeed-ijzeren deelen moeten, met het oog 
op de ongeoefendheid van javaansche smeden in de 
binnenlanden, zoo eenvoudig mogelijk zijn. W i l een 
goed werk doen, door deze denkbeelden te. onderwer
pen aan het oordeel van het bestuur der Maatschappij 
Tot bevordering der Bouwkunst. 

„ M e t de meeste hoogachting 

., Uw Dw. Dienaar , 

„ S . E . W. ROORDA V A N EYSINGA.'' 

') Bij onderzoek heeft dit zich niet bevestigd. k. N. 6. 

DE ZEVEN WONDEREN DER WERELD. 
Voordragt, gehouden door den heer W. C'. V A N GOOR, in de a/deeling Botterdam ran de Maatschappij 

T o t b e v o r d e r i n g der B o u w k u n s t . 

(ZIB DL. X V , BLZ. 31.) 

IU. HET STANDBEELD VAN DEN OLTMPISCHEN JUPITER VAN PHIDIAS. 

Bij een paar vroegere gelegenheden heb ik het 
genoegen mogen hebben, uwe aandacht op twee van 
de zeven wonderen der wereld, — de egyptische pyra-

mieden en de kolos van Rhodes, — te mogen vestigen; 

thans heb ik mij voorgesteld de aangevangen taak te 

vervolgen; en ik verzoek u mij uwe welwillende aan-



— 123 — — 124 — — 1 2 5 — — 1 2 6 — 

dacht voor eenige oogcnblikken te schenken om een 
ander dezer wonderen, het standbeeld van den o lym-
pischen J U P I T E R van P H I D I A S , te beschouwen. 

Hetzelfde p l an , bij dc beide vorige gevolgd, zal 
ons thans weder leiden. Eerst zullen wij het hoofd
voorwerp, bij de vermelding van wat ons daarvan is 
bekend geworden, beschouwen; daarna iets over an
dere in uitvoering er aan verwante kunstwerken me-
dedeelen, om met eenige woorden over de beeldhouw
kunst der oude Grieken te besluiten. 

Bij dc zeven wonderen der wereld zijn het voor
namelijk reusachtige afmetingen en onovertroffen kunst 
welke zij ons tc beschouwen geven; bij eenige staat 
elke dezer eigenschappen op zich zelve; bij andere 
treffen wij beide vcreenigd aan, en dat dit laatste bij 
PHIDIAS meesterstuk het geval i s , zal u uit de be
schrijving er van bli jken. Het is de beeldhouwkunst 
in hare verhevenste opvatting en ui tvoering, gepaard 
aan het kolossale van de afmeting, welke zich in dit 
kunststuk als met geweld aan onzen geest opdringt. 
W i j worden er door gedrongen onze bewondering te 
schenken aan het genie van hem, die een dergelijk 
meesterstuk kon scheppen en uitvoeren, en onwille
keur ig gaat deze bewondering over van den individu 
op het volk waartoe hij behoorde, wanneer wij zien 
dat naast dit nooit overtroffen voortbrengsel van de 
hand van PHIDIAS nog zeer vele kunststukken verrijzen, 
welke zijnen J U P I T E R waardig ter zijde staan. 

In de godenleer der oude Grieken neemt Z E U S , of 
zoo als hij ons meer onder zijnen latijnschen naam J U 
P I T E R bekend is , de eerste plaats i n . H i j is niet alleen 
de oppermagtige beheerscher van den inensch en al het 
aardschc, maar als de voortreffelijkste i n al les , bevindt 
hij zich aan het hoofd van het geheele grieksche go
dendom, waardoor hem het koningschap over hemel 
en aarde toebehoort. Het trekt onze opmerkzaamheid, 
dat, hoe vele goden ook bij de verschillende oude vol
ken, als den hemel bewonende en het heelal beheer-
schende, aangenomen zijn geworden, aan het hoofd van 
die velen, é é n , de grootste, staat, aan wiens w i l en 
magt alle overige goden onderworpen zi jn, zoodat wij 
bijna in verzoeking komen te denken, dat bij deze veel
heid een flaauw, ja zeer flaauw begrip van het bestaan 
van één G o d wordt aangetroffen: één is de eerste, 
de koning , en zoo één is de grieksche Z E U S . D i t denk
beeld hier verder uit te werken ligt buiten onze roe
ping niet al leen, maar ook geheel buiten ons p lan , 
daar het niet tot ons doel behoort een verhandeling 

over godenstelsels te leveren, maar wij u slechts wil len 
toonen, hoe de goden door de kunstenaars den volke 
werden te aanschouwen gegeven, en u de hooge kunst 
aan te wijzen, welke i n die werks tukken, nadat zij de 
eerste ruwe vormen verlaten hadden, gevonden werd. 

V a n alle grieksche beeldhouwers verdient de schep
per en uitvoerder van het gouden en elpenbeenen 
beeld van den olympischen J U P I T E R de eerste plaats. 
E n wie kent zijnen naam niet? P H I D I A S , de koning 
der grieksche beeldhouwers; de voortreffelijkste zoo
wel door zijne meesterhand als door zijn magtig genie, 
die te zamen in staat waren een zoo verheven gewrocht 
te ontwerpen en uit te voeren. 

PHIDIAS werd omstreeks 500 jaren vóór onze jaar
telling te Athene geboren, zoodat hij den bloeitijd 
zijns levens had bereikt, toen P E R I K L E S de hoogste 
magt in den griekschen Staat in handen had. Geluk
kiger zamenloop van omstandigheden was wel niet 
denkbaar. De groote oorlogen, welke de grieksche 
staten voor hunne onafhankelijkheid te verduren had
den, waren glorierijk ten einde gebragt; hierdoor 
was alle vreemde invloed van Griekenlands bodem ten 
eenenmale verdreven; het volk p lukte , in de toen 
meest mogelijke vrijheid en onafhankelijkheid, de vruch
ten van den roem zijner helden en hunne groote 
daden, ontstaan door den pr ikke l van de liefde tot 
den geboortegrond en die welvaart en ri jkdom over 
het geheele gebied met kwistige hand verspreidden. 

: De gemeenschappelijke schatkist van ieder der staten 
deelde niet het minst in dien algemeenen bloei , en 
alzoo hadden de bestuurders de beschikking over de 

'j ruimste middelen om dien gelukkigen toestand door 
gedenkteekenen, waarvan ieder op zich zelf meestal 
één groot kunststuk was, als het ware voor de vol
gende geslachten te bewaren en aan de geheele we
reld te verkondigen. Te verwonderen is het dus niet 

l dat — wanneer wij een man als P E R I K L E S , blakende van 
| kunstliefde, aan het hoofd zien staau, geholpen door 

een menigte van kunstenaars, — wij monumenten zien 
verrijzen, welke nog als ru ïnen van grootheid en ge-

| kuischten zuiveren smaak tot ons spreken. Daarbij moet 
| niet vergeten worden dat de grond voor een latere, 
' welige kunstr igt ing, van alle vreemde inmengselen ont

daan, reeds zeer vroeg bij de grieksche volken was te 
ontdekken en bij hen aangekweekt werd. Gelukkige 
tijd voor een P H I D I A S en zijne tijdgenooten, wien het 
in ruime mate gegeven was den i n hen sluimerenden 
kunstzin te ontwikkelen en tot een hoogte op te voeren, 

als waarvan de bouw- en beeldhouwwerken, door hen 

gewrocht, na zoo vele eeuwen nog getuigen. Deze 

kunsten bereikten toen haren schoonsten bloeitijd, en 

een van de gewrochten dier dagen is het beeld het

welk wij thans willen beschouwen. 

P H I D I A S begon zijne kunstenaarsloopbaan door zich 

eerst in de schilderkunst te oefenen ; later wijdde hij 

zich aan de beeldhouwkunst onder de leiding van den 

atheenschen beeldhouwer H E G I A S en A G E L A D A S van Ar
gots. A l spoedig werd hij geroepen de meesterstuk

ken door de kunstliefde van P E R I K L E S opgerigt, door 

zijn groot genie op te luisteren; ja het duurde niet 

lang of hij werd door P K R I K I . E S nan het hoofd van alle 

kunstenaars gesteld, om diens denkbeelden te verwezen

lijken. N a te Athena vele werken tot stand te hebben 

gebragt, waaronder de goud-ivoren M I N E R V A voorkomt, 

moest hij die stad verlaten, ten gevolge eener door 

zijne medeburgers tegen hem ingebragte valsche be

schuldiging. Hiervoor wilde hij hen straffen door het 

vervaardigen van een meesterstuk, hetwelk al wat 

reeds door hem tot opluistering vnn Athene gewrocht 

was geworden , in de schaduw zou stellen. H i j verliet 

dan in 437 Athene en trok met een tal van leerlingen 

naar E/ix bij Olgmpin. H i e r slaagde hij volkomen in 

zijn doel, door het scheppen van den olympischen J U -
PITI'.R. A l bereikte de in staande houding uitgevoerde 

M I N E R V A te Athene de hoogte van 12 e l , zijn zittende 

J U P I T E R rees tot een hoogte van 18 el in den tempel 

van E/ix. O p een prachtigen, rijk met goud, ivoor en 

ebbenhout en een menigte beeldhouwwerken versierden 

troon, zat in verheven majesteit der Hel lenen op

pergod. 

P H I D I A S heeft in dit beeld den oppermagtigen be

heerscher van goden en menschen voorgesteld op eene 

wijze welke nooit is geëvenaard of overtroffen; de 

blik welke van onder de krachtige wenkbraauwen ge

worpen werd, scheen het heelal te kunnen omvatten; 

het niet hooge voorhoofd en de edel gevormde en 

krachtig vooruitkomende neus leverden, met een weel-

derigen baard en de krachtig en sierlijk aan beide 

zijden van het hoofd ncê rgo lvende lokken , een uit

drukking van magt, waarop niet dan met ontzag 

kon gestaard worden; terwijl het geheele hoofd, welks 

haren met een olijfkrans omstrengeld en gekroond 

werden, hoe krachtig ook gevormd, een indruk van 

verheven mannelijk schoon en minzaamheid gaf. Op 

de uitgestrekte regterhand stond een gevleugeld gou

den beeld der overwinning; de l inkerhand omvatte 

een schepter, waarop de adelaar gezeten was; zijn 

ligchaam werd door een gouden mantel, met figuren 

en leliën rijk versierd, omsloten; de voeten, waarmede 

hij op den troon rustte, waren met gouden sandalen 

voorzien. 

Vier eeuwen lang lokte dit meesterstuk een me

nigte volks naar Wis, waar het voornaamste volks

feest der Gr i eken , de olympische spelen, om de vier 

jaren gevierd werd. W i e . maar eenigzins in de ge

legenheid was verzuimde niet een bedevaart naar 

Elis te doen ; j a , de Gr iek beschouwde het als een 

groot verzuim, dit beeld niet ten minste eenmaal-in 

zijn leven aanschouwd te hebben. Godsdienst en kunst

zin beide deden als het ware een heimwee in den 

boezem van iederen Gr iek ontstaan, een verlangen tot 

aanschouwing, hetwelk onuitwischbaar was. De indruk, 

dien zij dan ook van de aanschouwing van het beeld 

ontvingen, moet sterk geweest zijn; het was niet als 

zagen zij slechts een beeld, door menschenhanden uit 

goud en ivoor gewrocht, maar als hadden zij voor zieli 

den grooten zoon zelven van S A T U R N U S en R H E A , uit 

zijne hemelsche verblijfplaats op de aarde nedergedaald. 

M e n zegt dat deze begoocheling niet alleen op de bij-

geloovige menigte hare krachtige werking uitoefende; 

ook beroemde en om hunne geestbeschaving geachte 

mannen lieten er zich door. medeslepen en ondervon

den een gewaarwording als ware J U P I T E R zelf daar 

gezeten. P L I N I U S noemde het beeld onnavolgbaar; door 

anderen werd het beschouwd als een toovermiddel om 

alle zorg en leed te vergeten. He t denkbeeld van „ d e r 

Hellenen hoogste g o d " werd er dan ook in n! zijne 

majesteit en volkomenheid in uitgedrukt. 

E n wat is het lot geweest van hem, die zooveel 

heerlijks tot stand had gebragt? H i j stierf te Athene 
in de gevangenis; en van het beeld zelf is sedert lang 

niets meer tc v inden; het we rd , tegelijk met den 

tempel waarin het geplaatst was, in de vijfde eeuw 

onzer jaartell ing vernield. 

A l s een insgelijks beroemde tegenhanger van dit 

beeld kan de mede door PHIDIAS gewrochte M I N E R V A te 

Athene aangemerkt worden. Dit beeld was in het Par

thenon geplaatst en strekte dit overigens prachtige en 

met beeldhouwwerken rijk versierde gebouw tot. niet 

gering tooisel. Het was insgelijks uit goud en elpen

been gewrocht; de waarde van het er toe gebezigde 

goud alleen werd op bijna anderhalf millioen gulden 

geschat. De godin was staande voorgesteld; de eene 

hand hield eene speer, de andere droeg een gouden 

http://pkriki.es
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overwinningsbeeld; haar schild stond aan haren voet; 
op de buitenzijde hiervan was een Amazonen-strijd 
afgebeeld, waarin PHIDIAS de beeldtenissen van zich 
zeiven en P E R I K L E S had geplaatst; op de binnenzijde 
van het schild was de strijd der reuzen tegen de go
den voorgesteld; eene heilige burgtslang kronkelde 
zich aan hare voeten. Het hoofd indrukwekkend 
schoon, was door een gouden helm gedekt, welke van 
boven met een sfinks en aan de beide zijden met 
griffioenen versierd was. De borst was bedekt met 
een pantser, waarop een Medusa-hoofd was aange
bragt; de sandalen waren met reliefs versierd. Het 
voetstuk, waarop het beeld geplaatst was, prijkte met 
een voorstelling van de geboorte van P A N D O R A . In het 
jaar 296 onzer jaartelling werd het beeld door L A -
C H A R E S beroofd; een eeuw later praalde het, hoewel 
van de kostbaarste versierselen ontdaan, nog op zijne 
plaats; doch sedert is het verdwenen zonder eenig 
spoor van zich achter te laten. De plaats waar het voet
stuk stond is nog niet zeer lang geleden op de Akro-
polis weder gevonden. 

Over de grieksche kunst sprekende, zijn wij zoo ge
woon aan de hoogste volkomenheid te denken, welke 
daarin te bereiken i s , dat er aan een begin , een ru
wen aanvang van diezelfde volkomenheid, bijna niet 
gedacht wordt , en toch is het waar dat, welk een 
hooge vlugt bouw- en beeldhouwkunst ook later ge
nomen hebben, de eerste beginselen van beide ruw 
en weinig beduidend waren, en hoe kan het ook wel 
anders, als men bedenkt dat het ontwikkelingstijdperk 
der grieksche kunst twint ig eeuwen geduurd heeft. 

W I N C K E L M A N N , die het eerst de grieksche kunst 
waardiglijk behandeld heeft, beschouwt haar als een 
uitsluitend inheemsche plant, zonder invloed van bu i 
ten in haren oorsprong en hare ontwikkel ing. O f deze 
stelling vooral in de beginselen geheel waar i s , mag 
wel eenigzins betwijfeld worden, met het oog op som
mige voortbrengselen van de bouw- en beeldhouwkunst 
der Gr ieken , en bovendien waarom zou het bij de Gr ie
ken anders geweest zijn, dan het was bij alle overige 
volken der aarde, zoo oude als nieuwe? W e l is de 
wijze van ontwikkel ing en volmaking van datgene wat 
de volken bij hunne voorgangers vonden, voor ieder 
groot volk verschillend en eigenaardig, maar daaruit 
volgt nog geenszins dat zij zich niet met de schatten 
op het gebied van wetenschap en kunst, welke zij bij 
andere aantroffen, gemeenzaam gemaakt en ze op 
hunne wijze vermeerderd en verbeterd hebben. E n 

hoewel w i j , lettende op de verschillend ontwikkelde 

uitingen van den kuns tz in , van een grieksche, egyp

tische, indische, perzische en meer andere kunsten 

kunnen spreken, vinden wij bij allen toch punten van 

overeenkomst. Wi j hebben dienaangaande slechts op 

overeenstemmende deelen en vormen van de egyptische 

en grieksche monumenten te wijzen, en wat de beeld

houwkunst betreft, op de dier-symbolen van alle volken 

der oudheid; ofschoon het ook hier niet ontkend kan 

worden dat de opvatting der G r i e k e n , zelfs in hunne 

ruwste voorstellingen, verre verheven is boven die 

van alle andere oude volken. W i e deinst niet terug 

voor de gedrogtelijke indische godenbeelden, met ver

scheidene, soms monsterachtige hoofden en armen. Bij 

de Grieken kunnen wij op slechts enkele van dus-

danigen aard, b. v. de D I A N A van Ephese met hare 

honderd borsten, als van aziatische herkomst wijzen; 

maar in deze afdwalingen van den menschclijken geest 

zijn de voortbrengselen op verre na zoo afschuwelijk 

niet, als men ze bij andere volken aantreft. A l s ge

heel op zich zelve staande kan ook de vereeniging van 

de menschelijke vormen met die van dieren beschouwd 

worden, wanneer wij dergelijke voortbrengselen van 

de Grieken met die van andere volken vergelijken. 

Bi j laatstbedoelden wordt het edelste deel van deu 

mensch, dat wat den mensch eigenlijk boven het overige 

geschapene verheft, het hoofd, altijd behouden en 

slechts de minder edele deelen des ligchaams in meer

dere of mindere mate opgeofferd; bij andere ontwaart 

men juist het tegenovergestelde: een dierenhoofd wordt 

op den menschelijken romp geplaatst. Zie der Grieken 

centauren, hermen en dergelijke, gij kunt er altijd bij 

aan den mensch blijven denken, maar hoe ook ver

edeld, hunne overeenstemming met de werken van 

andere volken straalt er steeds in door. 

Historische mededeelingen en mythische overleve

ringen verkondigen ons dat het grieksche volk , in den 

vroegsten t i jd, geene andere standbeelden dan die voor 

zijne goden bezat; deze godenbeelden evenwel waren 

van een zoo onbepaalden v o r m , dat het onmogelijk zou 

zijn er eenige ligchamelijke voorstelling in weder te 

vinden, ware de dichtkunst aan deze uiterst ruwe beel

dende kunst niet ter verklaring te hulp gekomen, om 

er dat in te doen ontdekken waartoe zij dienden. 

Hieru i t is reeds op te maken dat deze godenbeelden 

niet waren afbeeldingen van den god dien zij moesten 

voorstellen, maar meestal niets dan een symbolisch 

teeken van zijne tegenwoordigheid, aan welk hulp

middel ter godsvereering men in dien ouden tijd genoeg 
schijnt gehad te hebben. He t behoorde toen tot de 
gewone verschijnselen, ruwe steenblokken meer of min
der of in het geheel niet behouwen, pijlers, houten 
palen en dergelijke voorwerpen voor de eeredienst op
gerigt te zien. Deze voorwerpen verkregen alleen door 
de priesterlijke wijding, en niet door hunnen v o r m , 
het vereischte om godsdienstige vereering te ontvan
gen. Was het symbool ter godsvereering kostbaarder 
en sierlijker dan de boven genoemden, dan werd het 
eene toewijding genoemd; deze werd menigmaal door 
koningen , opperhoofden of bijzondere personen ge
schonken of in de tempels bewaard en ten toon ge
steld ; zulke toewijdingen bestonden uit vaten, drie
voeten en dergelijke sieraden. De groote natuurgoden 
werden gewoonlijk slechts door ruwe steenen voorge
steld. Ter eere van H E R M E S (MERCURIUS) werden aan de 
wegen vierkante steenpilaren opgerigt, welke tevens tot 
wegwijzers dienden. Der t ig steenpilaren te Phare wa
ren de standbeelden van even zooveel goden. In den 
tempel van de Chariten te Oyzicm was een driehoe
kige steenpilaar, d ie , volgens de overlevering, door 
M I N E R V A zelve, als een teeken der godheid, aan den 
tempel geschonken was. A P O L L O A G Ï I E U S werd onder 
de gedaante van een vierkanten steen door de Do-
r iërs te Delphos en te Athene vereerd. Voorts waren 
het ook dikwijls speren of lansen, aan welke als 
godenbeelden godsdienstige eerbied bewezen werden; 
dit was onder anderen het teeken waaronder J U P I T E R 

S C E P T R O N te Chaeronea werd voorgesteld, even als de 
drietand op vele plaatsen dat van N E P T U N U S was. 
De J U N O te Argon en te Samos, de M I N E R V A te Lin-
dos waren ruwe stukken hout. H e t teeken van B A C 

CHUS te Thebe was een met kl imop bekranste hou
ten paal. De M E R C U R I U S P H A L L U S te Vgllene was 
een ruwe steen in den vorm van een pilaar behouwen. 
De dioskuren ( K A S T O R en P O L L U X ) te Spuria werden 
door twee balken met twee daaraan verbonden dwars
houten voorgesteld. 

Deze teekenen verkregen echter langzamerhand een 
naauwere verwantschap met de godheden, welke zij 
voorstelden, door het daaraan toevoegen van kenmer
kende deelen, zoo als hoofden en armen, welke laatsten 
dan meestal eenig attribuut vasthielden. D i t was de 
oorsprong van die godenbeelden, wier benedengedeelte 
een langwerpig vierkante steenpilaar was, waarop 
een hoofd gezet werd en waaraan somtijds een borst 

en digt aan het ligchaam sluitende armen werden toe-
D L . XV. 

1 gevoegd; het zijn de hermen, die langen tijd de hoofd-

! voorwerpen van de beeldhouwkunst in steen bleven. 

De oudste hermen waren van een zeer ruwe be

werking ; het hoofd was van een stijf gekamden baard 

voorzien, en in de plaats van armen, bestonden slechts 

uitsteeksels aan de schouders, waaraan de kransen 

ter versiering gehangen werden. Een dergelijk voort

brengsel was ook het oude koperen standbeeld van 

A P O L L O te Amgc/eu, zijnde een kolom met een gehelmd 

hoofd en daaraan vastgemaakte armen met wapenen 

in de handen. 

De houtsnijders waagden het echter vroeger om 

van eenige godheden, waaronder de godin M I N E R V A , 

geheele standbeelden in menschelijke gedaante te ver

vaardigen. Zu lke oude houten beelden golden later 

als de heiligsten, en tallooze verhalen, het een al 

wonderlijke dan het andere, werden aan deze ruwe 

godenbeelden verbonden. Het voorkomen van deze 

standbeelden was d ikwi j l s , door de overlading met 

verschillende attributen, vreemd eu belagchelijk. De 

voeten waren, volgens de eenvoudigste, misschien uit 

; Egypte overgenomen wijze, tegen elkander geplaatst; 

I de oogen waren met streepsgewijze insnijdingen 

aangetoond en een weinig geopend; de armen en 

handen h ingen , wanneer zij niets omvatten, gestrekt 

langs het ligchaam naar beneden. Het trojaansche 

• .Palladia// of standbeeld van M I N E R V A , was zulk een 

houten beeld; het hield in de regterhand een lans 

en .in de l inkerhand een spinrokken. Te Argon, 
Athene en Siris waren de palladiën ook staande 

; beelden met schild en speer voorzien. Somtijds wer

den zij ook zittende voorgesteld, zoo als e r , volgens 

i H O M E R U S , in Troje zich een bevond. Deze hou-

j ten godenbeelden waren ook dikwijls van de kod-

ji digste en belagchelijkste gedaante, zoo als het beeld 

| van L E T O te Delon. Volgens de overlevering was D E -

D A L U S de eerste, die, door de armen los van het l i g -

ji chaam en dc beenen van elkander te scheiden, aan 

! zijne beelden meer verscheidenheid in houding wist 

te geven en , door hen in een meer losse beweging 

voor te stellen, daaraan het leven scheen te verschaffen. 

Deze houten beelden werden in vele opzigten bediend 

en verzorgd; zij werden gewasschen, geboend, ge-

verwd, gekleed en opgesmukt met kransen, kroonen, 

halskettingen en oorr ingen; hierdoor verkregen zij 

echter meer overeenkomst met poppen, dan met voort

brengselen van een tot zekere hoogte ontwikkelde 
li beeldende kunst. De verwen waarmede deze beelden 
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bestreken werden, waren hard en afstekend en meer

malen van een symbolische beteekenis: B A C C H U S , 

M E R C U R I U S en P A N werden rood geverwd, M I N E R V A 

was somtijds w i t ; de aangezigten werden dikwijls 

verguld. 

De meeste godenbeelden van dien tijd waren 

dus niet anders dan symbolische teekenen der godde

lijke tegenwoordigheid, of zeer onvolkomen poppen van 

meestal lompe en zonderlinge gedaante. Deze werk

stukken gaven aan de houtsnijders weinig gelegen

heid om groote vorderingen in hun vak te maken en 

dit tot een beeldende kunst op te voeren. 

Vóór de 5 0 , t e olypiade, 550 jaren vóór onze jaar

tel l ing, begon de kunst om in metaal te werken , zich 

ook reeds te ontwikkelen , getuige daarvan de door 

L E A R C I I U S van Rheyium, reeds omtrent de 14 d e o lym

piade, vervaardigde koperen JOTITHR te Sparta, welke 

uit geslagen stukken was zamengesteld. Vele in 

dien tijd vervaardigde houten voorwerpen, als zetels, 

schepters, strijdwagens enz., Werden ook met koperen 

en gouden nagels versierd. He t gieten in vormen, 

een ui tvinding aan een samischen kunstenaar, RIIOE-

cus, en diens zoon T H E O D O R U S toegeschreven, was mede 

reeds bekend geworden, zoodat men kort na de 25"* 

olympiade goden-standbeelden van gegoten en geslagen 

metaal vervaardigde, waaronder een geslagen gouden 

beeld van J U P I T E R te O/ympia, ook door zijne kolossale 

grootte, opmerkelijk was. 

De munten uit dit tijdvak zijn ook ruw van stem

pe l ; op die van Athene komt het hoofd van M E D U S A 

en later dat van M I N E R V A voor; het laatste was in 

profiel voorgesteld, het oog is echter op de egyptische 

wijze van voren afgebeeld. In deze oude munten 

wordt een langzame vooruitgang in de juistheid en 

zuiverheid der vormen en een veredeling in den smaak 

opgemerkt, die van vorderingen in de stempelsnij-

kunst getuigt. 

Omstreeks dienzelfden tijd kwamen ook uit de 

werkplaatsen der pottenbakkers geboetseerde goden

beelden van gebakken aarde; deze waren echter min

der voor de tempeldienst dan wel voor huiselijke 

godsvereering in gebruik. Dergelijke huisgoden zijn 

van den eenvoudigsten stijl en ruw bearbeid. Ook 

tot versiering van huizen en zalen werden reeds 

vroegtijdig figuren en reliefs van aarde geboetseerd en 

gebakken. Deze reliefs waren zoowel in laag- als 

in hoog-verheven beeldwerk. 

Ofschoon al deze uitingen van den kunstsmaak 
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der oude Grieken ruw en als in de kindschheid der 
ontwikkel ing verkeerden, is er toch reeds, in verge
l i jking met dergelijke voortbrengselen van andere v o l 
ken , een groot verschil in opvatting en een van hen 
onafhankelijke ontwikkel ing in te ontdekken. Was bij 
de aziatische volken en de Ëgyp tena ren de beeldhouw
kunst bijna niets meer dan eene aan de bouwkunst 
ondergeschikte zaak en alleen tot opluistering van deze 
dienende, bij de Gr ieken niet alzoo: de beeldhouw
kunst begon zich onafhankelijk van de bouwkunst te 
verheffen en had daardoor reeds de kiem in zich op
genomen van ontwikkel ing , hooger dan diezelfde kunst 
ooit bij de andere volken bereikt heeft of, door hare 
ondergeschikte r o l , kon bereiken. D i t is ook reeds 
i n de vroegste tijden, in die voorwerpen welke niet 
met de godsdienst in verband stonden, op te merken , 
daar reeds toen het vaatwerk, het huisraad, de wape
nen en andere voorwerpen een schoonen en edelen 
vorm kregen, die niet door bijgevoegde sieraden be
nadeeld werd. Dat hunne godenbeelden niet in dezelfde 
mate van ontwikkel ing deelden als met andere voor
werpen het geval was, is alleen het gevolg van het 
aannemen van zekeren vasten vorm voor misschien 
alle met de godsdienst in verband staande zaken, en 
hoewel dit typische, door de priesterheerschappij als 
het ware voorgeschreven, zich bij de Gr ieken niet 
in dezelfde mate als bij de andere volken deed gevoe
l e n , bleef het toch altijd een zekere hinderpaal tegen 
de verheffing der kunst. 

In het tijdperk van de 50 e tot de 80* olympiade, 
van 550 tot 430 vóór onze jaar te l l ing, g ing deze 
ruwe stijl in den verhevenen over. Een krachtige aan
moediging vond de beeldhouwkunst, op het einde van 
het vorige en in dit t i jdvak, in de gewoonte van het 
maken van eere-standbeelden voor de overwinnaars in 
de olympische spelen; de kunstenaars werden hierdoor 
tot een naauwkeurige studie van de natuur geleid, en 
ook spoedig werd de vooruitgang in de vervaardiging 
van standbeelden voor bijzondere personen op de go
denbeelden toegepast; een gevo'g hiervan was ook 
dat dc wij-geschenken, in den vorm van vazen en 
drievoeten, door beelden vervangen werden. He t stijve 
i n de houding , afkomstig van de vroegere plompe 
houten werks tukken, verdween echter niet zoo spoedig; 
want nog lang was de invloed van vroegeren tijd tc 
bespeuren. 

D e beeldhouwkunst in marmer werd meer volko
men ; het gieten van standbeelden in metaal werd bïj-

— 133 — 

zonder op Aegina en te Argos door talrijke kunstenaars 

en ge lukkig uitgeoefend. Ook te Athene verhief zich 

de beeldhouwkunst, tegen de 80" olympiade, tot een 

aanzienlijke hoogte. Het werken in hout en ivoor werd 

ook al meer en meer algemeen, en de kunst om groote 

en kleine houten beelden met ivoor en metaal op te 

leggen (Toreutiek) werd tot meer ontwikkel ing ge

bragt. 

De mededeeling eener lijst van kunstenaars, welke i n 

dien tijd met roem bekend waren, zou vervelend z i j n , 

voor den hoorder niet al leen, maar ook voor den lezer. 

W i e lust heeft hunne namen te leeren kennen, vindt daar

toe in werken , over de grieksche beeldhouwkunst han

delende, genoegzame gelegenheid l ) . Slechts namen van 

enkelen vinden hier dus eene plaats, en onder deze is 

als een voortreffelijk kunstenaar tegen het einde van dit 

tijdperk te noemen, A G K I . A D A S van Argot, welke met 

twee andere kunstenaars aan de beelden van drie 

muzen werkte; met hen arbeiden in Sikyon, Aegina, 
Korinthe, Argon en elders vele kunstenaars, die meestal 

ook metaalgieters waren. A R I S T O M E D E S en S O K R A T E S 

van Thebe werkten in marmer. M E N A E C H M O S en SOIDAS 

van Naupaklos waren toreutiekers. Onder de atheen-

sche kunstenaars onderscheidden zich voornamelijk K R I -
TIOS en H E G I A S , en onder die van Aegina O N A T A S , welke 

ook het metaalgieten beoefende. Deze drie laatstge

noemden zijn onder de voortreffelijkste kunstenaars 

van dit tijdvak te te l len ; zij waren waardige voor

gangers van PHIDIAS , die deze beeldende kunst tot 

den hoogsten trap opvoerde. 

Zoo als boven reeds met een enkel woord gezegd 

i s , waren het niet alleen de godenbeelden voor de 

eeredienst vervaardigd, door welke de vrije en ge

lukkige ontwikkel ing der kunst bevorderd werd. In 

de volkplantingen maakte men naauwkeurig de ge

stalten , welke in de moederstad als geijkt waren, met 

naauwgezetheid, zoo in vorm als ui tvoer ing, na , zon

der op sierlijkheid of schoonheid acht te slaan. Deze 

beelden waren alzoo nog i n het begin van dit tijd

vak niets anders dan teekenen der goddelijke tegen

woordigheid en verhieven zich nog maar noode tot 

een menschelijken v o r m ; het was nog bijna de oude 

symbolische vorm waaronder zij werden voorgesteld. 

Onder deze voorstellingen treffen w i j , behalve de reeds 

') Men raadplege daartoe o. a.: OVEBBKCE, Geschickte der grie-
chischen Plastik, en dr. B. BBUNN, Gesehiehte der grieckisehen Künstler. 

1. N. O. 
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genoemde D I A N A van Epheae, met hare talrijke bor

sten , ook nog figuren van allerlei dieren aan; deze 

en het oude houten beeld van C E R E S te Phigalia, het

welk een paardenkop had en uit welks ligchaam dra

ken en andere dieren te voorschijn kwamen , zijn 

echter kennelijk van oosterschen oorsprong, en k u n 

nen niet als voortbrengselen van grieksche kunst ge-

i noemd worden; het laatstgenoemde gedrogt werd nog 

j i n dit tijdvak door O N A T A S van Aegina in metaal na

gemaakt. 

W a t de gebezigde stoffen aangaat, kwam het vroe

ger vrij algemeen gebruikte hout minder in aanmer

k ing . M e n zette aan dc bekleede of vergulde hou

ten rompen, eerst hoofden, armen en voeten van 

steen, of men versierde de houten beelden met ivoor , 

of belegde d i e , op de wijze der B a b y l o n i è r s , met 

platen van geslagen goud. D i t was de oorsprong der 

toreutiek. Een zoodanig houten godenbeeld met enkele 

steenen ledematen was dat van A P O I X O te Phigalia. 
D I P O E N O S en S K Y I J J S vervaardigden een K A S T O R en 

P O L L U X van ebbenhout, hier en daar met ivoor op

gelegd. 

U i t deze beginselen kwamen de toen zeer gezochte 

godenbeelden te voorschijn, waarvan de houten kern 

met ivoor en goud belegd was. Zoowel deze arbeid, 

die reeds vroeger op gelijke wijze bij het vervaardi

gen van huisraad en andere voorwerpen toegepast was 

geworden, als het drijven van metaal en het verbin

den van metaal met andere stoffen, werd gerekend tot 

de toreutiek tc behooren. 

Van vele op deze wijze opgelegde houten beelden 

wordt melding gemaakt; a l s : van een beeld in den 

tempel van J U N O te Olympia, het standbeeld van V E N U S 

te Sikyon en vermoedelijk ook de beroemde troon van 

den amyklaeïschen APOI . I .O , dien B . V T H V K I . E S van Mag
nesia waarschijnlijk ten tijde van K H O E S U S vervaardigde. 

Deze troon moet een kostbaar versierd werkstuk ge

weest zijn; hij was van reliefs voorzien, die 42 ver

schillende tafereelen voorstelden; aan de voorzijde werd 

hij door karyatieden ondersteund, chariten, horen, t r i 

tons en andere zeegoden voorstellende. 

De godenbeelden werden in strengen stijl bearbeid 

en bij voorkeur op troonen zittende voorgesteld. 

De beelden der zegevierende kampstrijders in de 

olympische spelen werden , volgens historische berig-

ten, niet vóór de 58* olympiade vervaardigd. Ofschoon 

zij in het begin geen eigenlijke portretten waren , was 

hunne bestemming toch om de ligchaamskracht, vaar-
9* 
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digheid en snelheid van de bewegingen der personen 

welke zij moesten voorstellen, in aandenken te hou

den. Het paard vergezelde, bij de beelden van de over

winnaars in de renbaan, dikwijls het mcnschenheeld. 

Deze eere-standbeelden werden te Olympia opgerigt. 

Behalve deze beelden, waren de afbeeldingen van bij

zondere personen in dien tijd nog hoogst zeldzaam. 

De wij-geschenken begonnen nu ook een voor de 

kunst meer voordeeligen vorm aan te nemen; dikwijls 

waren het beelden of groepen, meestal van metaal, 

personen uit de goden- of hcldenmythologie voor

stellende. De beelden werden ook somtijds onder groote 

drievoeten gesteld, die dan als bescherming of dek 

dienden. De meeste wij-geschenken voor de overwin

ningen op de Perzen en die der sicilische tirannen op 

de Karthagers, waren nog grootendcels drievoeten. 

Op gelijke wijze werden mythologische groepen 

gekozen, voor de in dat tijdvak algemeen geworden 

versiering der tempels met beeldhouwwerken in steen, 

welke versieringen in de metopen der kroonlijst en 

voornamelijk in het fronton geplaatst werden; al die 

beeldhouwwerken drukten een duidelijke toespeling op 

de in den tempel vereerde godheid uit. Aan het mar

mer , waarvan die werken vervaardigd waren, wer

den somtijds deelen van verguld brons toegevoegd, 

als: dc helmen, schilden en dergelijke bijzaken van de 

voorgestelde personen. Bovendien zijn er ook verschei

dene sporen ontdekt, waaruit blijkt dat die beeldhouw

werken met kleuren en verguldsels voorzien zijn geweest. 

De werken in dien tijd vervaardigd, worden aan

geduid als in den oud-griekschen stijl bearbeid. Zij 

onderscheidden zich hoofdzakelijk van den eersten ruwen 

stijl en den later gevolgden schoonen stijl hierdoor, dat 

de vormen een overmatige kracht en gespierdheid ver

kregen , waardoor zij scherp geteekend waren, terwijl 

toen reeds eenige werkstukken tot het sierlijke over

helden. Met die krachtigheid der vormen verbinden 

zich gewoonlijk korte en gedrongen proportionj een 

overmatige rankheid der figuren wordt hoogst zeld

zaam aangetroffen. De bewegingen hebben meestal 

iets gedwongens en de houding heeft altijd nog iets 

van de oorspronkelijke stijfheid. De klcederen der 

beelden zijn spaarzaam en regelmatig geplooid; de 

haren zijn stijf gevlochten en met orde geschikt. De 

kompositie der groepen is al te symetrisch, zoodat dik

wijls aan de beide zijden van de middellijn dezelfde 

ordonnantie en standen gevonden worden. 

Van de godenbeelden uit dien stijl zijn genoeg

zaam geene overgebleven. Van deze en de als zeker 

uit dat tijdperk afkomstige standbeelden van bijzon

dere personen , zijn in sommige europesche musea nog 

enkele exemplaren te v inden, waaronder vermelding 

verdienen: een M I N E R V A in de Villa Albani, een P E N E -

I.OPE in het museum Pio- Clemcntino, kopijen van het 

APoi.EO-beeld van K A N A C H O S , een MINERVA -bee ld te Dres
den bewaard en anderen. V a n de vervaardigde reliefs 

zijn ook nog overblijfselen voorhanden. 

De stempelsnijkunst begon zich destijds mede 

meer en meer te verheffen; een voorname tak van 

deze kunst was het vervaardigen van zegelringen, 

wier gebruik zeer menigvuldig was. In het begin 

waren het slechts metalen of houten stempels, met 

daarop gegraveerde, weinig beduidende trekken of 

karakters. Evenwel werden in dat tijdvak reeds gem-

men of vlak geslepen steenen vervaardigd, die met 

daarin gegraveerde figuren voorzien waren. 

Gestempeld zilvergeld was in Griekenland reeds 

vroeg in gebruik. Op de oudste munten, waarvan 

slechts écne zijde gestempeld was, ontmoet men ruw 

bewerkte figuren, als: een schildpad, bijen en schil

den ; eerst in dit tijdvak komen hoofden van goden , 

geheele godenbeelden en zelfs groepen van verschei

dene figuren voor, en aan het einde er van werden 

de stempels reeds met veel zorg vervaardigd. De 

attische munten verwisselden een MEDUSA-hoofd voor 

dat van M I N E R V A ; andere munten zijn met de af

beeldingen van een leeuw of een stier, BACCIIUS op 

een ezel met saters en nimfen en andere voorstellin

gen voorzien. 

In het tijdvak tusschen de 80' en 110* olym

piade of van 450 tot 330 vóór onze jaartel l ing, nadat 

de perzische oorlogen zoo gunstig voor geheel Grie
kenland waren afgeloopcn cn Athene het middelpunt 

der grieksche beschaving en kunsten geworden was, 

deed de beeldhouwkunst een grooten stap cn ging van 

het verhevene tot het schoone over. P E R I K L B S ver

schafte aan deze stad en zich zelven, door het overbren

gen van de schatkist van D E L O S naar Athene, onnoeme

lijke middelen ter verfraaijing. Gebouwen bij gebou

w e n , het eene al kostbaarder en prachtiger dan het 

andere, werden opgerigt en niet het minst door de 

hand van dc vele beeldhouwers, welke destijds bloei

den , opgeluisterd. Zoo als reeds gezegd is was het 

in dien tijd dat PHIDIAS bloeide, en door zijn genie 

de beeldhouwkunst tot een nog nooit gekenden trap 

van verhevene schoonheid opvoerde, waarvan de beide 

door hem vervaardigde en reeds beschreven ivoren en 

gouden beelden van M I N E R V A en . I U P I T E R niet de meest 

sprekende bewijzen zijn. 

Deze bloeitijd der kunst werd door de voortreffe

lijke kunstenaars K A L A M I S en P Y T H A G O R A S voorbereid, 

die, hoewel zij het strenge van den ouden stijl nog 

niet geheel vaarwel hadden gezegd, in hunne go

denbeelden en andere voorwerpen bewonderenswaarde 

kunststukken leverden. P H I D I A S , P O L Y K L E I T O S en M Y -

RON zijn de namen der drie beroemdste beeldhouwers, 

niet alleen uit dien t i jd , maar van geheel Grieken
land. De eerste verkreeg, door zijne weêrgalooze ta

lenten, de leiding van alle door P E R I K L E S uitgevoerde 

werken , waardoor hij zich aan het hoofd van een 

vereeniging van allerlei kunstenaars geplaatst vond, 

waarvan waarschijnlijk geen tweede voorbeeld is aan te 

wijzen. H i j zelf arbeidde hoofdzakelijk aan uit goud 

en ivoor zamcngestelde of liever daarmede opgelegde 

standbeelden , waardoor hij de kunst der toreutiek tot 

de grootste hoogte opvoerde. Bi j deze beelden was het 

naakt met ivoor, en waren de klcederen en sieraden 

met goud opgelegd, die van het beeld konden afgeno

men worden. De waarde van P / 2 millioen aan goud 

van zijn MiXERv.v-beeld is reeds genoemd; de gouden 

lokken van zijnen J U P I T E R waren ƒ 4 0 0 0 waard. De 

oogen waren somtijds van edelgesteenten. Buiten 

die werken der toreutiek vervaardigde PHIDIAS vele 

goden- cn helden-standbeelden in marmer en metaal, 

l ie t beeld van de godin M I N E R V A werd door hem met 

verschillende wijzigingen veelvuldig uitgevoerd. Zijn 

kolossaalste werk was de metalen A T H E N E P R O M A O H O S , 

welk beeld hij echter niet voltooide, want bijna een 

menschenleeftijd later werkte de beeldhouwer M Y S 
nog aan de reliefs van het schi ld , den strijd tegen de 

Centauren voorstellende, en andere versierselen van 

toreutischen aard, waarmede het metalen beeld be

legd werd. 

Naast PHIDIAS prijkt diens jongere tijdgenoot PO

L Y K L E I T O S , die ook een goud-ivoren beeld van J U P I T E R S 

gemalin vervaardigde, dat haren tempel te Argos ver

sierde. Zij was gezeten op een troon met gra t iën 

en andere figuren versierd en met een wijnrank o m 

wonden ; op haar voorhoofd rustte een diadeem; i n de 

eene hand hield zij een granaatappel, de andere hield 

een schepter omklemd; hare voeten rustten op een 

leeuwenhuid. 

Van de voornaamste kunstenaars en hunne werken 

uit dit tijdvak willen wij nog het een en ander zeggen. 

E r bestaan nog zeer vele beeldhouwwerken waar

mede de tempels te Athene versierd waren. Aan 

den tempel van T H E S E U S waren op de metopen de 

daden van H E R A K L E S en T H E S E I S voorgesteld: in het 

fronton van de voorzijde een gevecht, hetwelk waar

schijnlijk dat tusschen de Atheners en die van Eleu

sis, onder de leiding der goden was, en in dat 

van de achterzijde een centauren-gevecht. Hiervan be

vinden zich gips-afgietsels in het Bri tsch Museum te 

Londen. 

V a n het Parthenon zijn zeer vele beeldhouwwer

ken bewaard gebleven, waarvan zeker een goed ge

deelte van de hand van PHIDIAS zelven afkomstig is. 

W i e herinnert zich bij het noemen van dit gebouw, 

waarvan nog aanmerkelijke overblijfselen aanwezig zijn, 

en dat zelfs tot op het laatst der 17 e eeuw in een 

vrij goeden staat in zijn geheel aanwezig was, toen 

het door een bom, door dc Venetianen, welke destijds 

Athene beschoten, daarin geworpen, aanmerkelijk werd 

beschadigd ; — wie herinnert zich niet , zeggen w i j , den 

naam van lord E L G I N , den man die zooveel tot de 

verwoesting van dit meesterstuk der grieksche bouw

en beeldhouwkunst heeft bijgedragen! H i j was het 

immers die met roofzieke hand een menigte beeld

houwwerken aan het gebouw ontrukte en naar Enge

land voerde, waar deze schat hem echter weder door 

het engclsch gouvernement ontrukt werd , om in het 

Britsch Museum te worden geplaatst, waar zich deze 

meesterstukken nog bevinden , gezamenlijk eene lengte 

van ongeveer 400 voet gebeeldhouwd manner be

slaande; beelden in alle standen en verrigt ingen, offer

vee en paarden, die ieders bewondering opwekken. 

De omtrent 4 voet hooge metopen van de kroon

lijst van dit gebouw waren met figuren, bijna in 

ronde bow versierd; 15 van deze zijn in het Britsch 

Museum en 1 in het Louvre te zien. De onderwerpen 

er op voorgesteld, bestonden in godengevechten; nu 

eens bestrijdt M I N E R V A giganten of reuzen, dan weder 

wordt de strijd om den drievoet gevoerd. Voorstell in

gen uit de attische mythologie, centauren- en ama

zonen-gevechten, worden mede aangetroffen, en ge

vechten tusschen voetvolk en ruiters zijn ook niet 

vergeten. 

De fries der eella, welke, een lengte van 528 voet 

had , was geheel met beeldhouwwerk bedekt. 53 pla

ten cn eenige gipsafgietsels van die welke niet in 

marmer voorhanden zijn strekken mede tot niet gering 

sieraad van het Bri tsch Museum. Ook in het Louvre 
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is hiervan eene plaat aanwezig. Hierop zijn eerst de 

toebereidselen tot een ruitertogt voorgesteld; dan ziet 

men de atheensche ruiterij naar het tooneel van den 

strijd snellen; die ruiters worden door krijgslieden 

op strijdwagens gevolgd; daarna komen feestelijke op-

togten met muziek begeleid en waarbij de offerdieren 

niet vergeten zijn. Langs eene zijde waren verschei

dene goden en godinnen voorgesteld, aan wie door 

jonkvrouwen wij-geschenken worden aangeboden. Aan 

sommige deelen dezer beelden zijn nog sporen van 

verguldsels waar te nemen, terwijl enkele deelen, als 

teugels, staven en dergelijken, van metaal waren. 

Van de figuren uit de beide frontons, welke in 

het midden 11 */s voet hoog waren, bezit het Britsch 

Museum 10 geheele figuren en 5 fragmenten. In het 

eene fronton was eene voorstelling van de geboorte 

van M I N E R V A , in het andere de overwinning van P A L L A S 

op N H P T U N D S , doordien zij het door hem voortgebragte 

paard door E R E C H T H E U S laat temmen en voor den ak

kerbouw geschikt maken. De voornaamste figuren van 

deze kostbare gedenkstukken zijn de beelden van T H E -

S E I S en ILYSSUS en de paardenkop. Het Medusa-hoofd, 

de slangen aan het schild van M I N E R V A en andere 

deelen waren van metaal. 

De fries der cella van den tempel te l'higa/ia stelt 

een centaurengevecht en den slag der Amazonen voor. 

Bene groep verbeeldt den roof van knapen en meis

jes, waarschijnlijk is zij door A I . K A M E N E S vervaardigd. 

Hoewel schoon, zijn deze beeldhouwwerken niet met 

die van het Parthenon op ééne lijn te plaatsen. 

Behalve de reeds genoemden, vindt men nog in 

het Britsch Museum de reliefs van den tempel der 

M K E - A P T E H O S , bij de Propyleen van Athene. Deze 

beeldwerken zijn echter van later dagteekening, maar 

gelijken in vele opzigten op die uit dit tijdvak. 

Ui t dien bloeitijd der kunst noemen wij nog de 

beroemde koe van M Y R O N van lieotiê en diens schijf

werper, alsmede den in het Britsch Museum bewaar

den K A S T O R als paardentemmer. 

Van P O L Y K I . E I T O S zijn, gedeeltelijk bij name, ge

deeltelijk door latere navolgingen, ons bekend gewor

den zijn zoogenaamde D I A D U M E N O S , (een jongeling die 

zich een band om de haarlokken bindt) , zijn A P O X Y -

O M E N O S , (een kampvechter, zich van het stof der kamp

plaats reinigende) en zijne twee dobbelende knapen. 

Ui t dit en het hieropvolgende tijdvak, vermelden 

wij nog de algemeen bekende groep van NIOBÉ", welke 

uit den tijd na A L E X A N D E R den Groote afkomstig i s , 
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| de groep van L A O K O O N en die onder den naam van 

den Farnesischen stier bekend zijn. W i j noemen deee 

kunst prod uk ten reeds n u , omdat zij in karakter en uit

voering zoo na verwant zijn aan de voortbrengselen 

uit dit tijdvak, waarin een treffende waarheid in het 

volgen van de vormen der natuur, gepaard aan adel 

en waardigheid in voorstelling en ui tvoer ing, wordt 

aangetroffen. Di t alles ging door kunstelooze onge

zochtheid in de beweging der figuren en de ordon

nantie der groepen vergezeld, zonder aan de levendig

heid te kort te doen. P H I D I A S is de stichter van dezen 

stijl , waardoor hij de attische school tot een hoogte 

opvoerde, die tot onverwelkbaren roem, zoo van hem 

zeiven als van zijne eeuw en zijn vaderland strekte. 

P O L Y K L E I T O S is als de volmaker van de scholen van 

Sikyon en Argon aan te merken, en als de voorberei

der van den overgang van den verheven tot den 

schoonen en bevalligen stijl in de grieksche kunst. 

Door hem klom de in Peloponnesos het meest beoefende 

tak der kunst, het gieten van metalen standbeelden van 

de overwinnaars in de spelen, tot zijn meest verheven 

standpunt. M e n schrijft ook aan hem de grondstelling 

toe om bij staande beelden, de zwaarte van het l i g 

chaam grootendeels op één been te doen rusten, waar

door de vorm en r igt ing van alle ligchaamsdeelen een 

groote verscheidenheid verkregen. P O L Y K I . E I T O S overwon 

in een wedstrijd van kunstenaars te Ephese, door zijn 

amazonenbeeld, niet alleen vele zijner beroemde kunst

broeders, maar zelfs P H I D I A S , met wien de verheven 

stijl stierf; doch de bevallige stijl leefde nog na P O L Y -

K L E I T O S voort en bereikte eerst later zijnen hoogsten 

tra]) van ontwikkel ing. 

Na den peloponesischen oorlog ontstond, ten tijde 

van P R A X I T E I . E S en L Y S I P P O S , een met den toenmaligen 

griekschen geest meer overeenstemmende stijl. Rust 

cn zielsterkte werden er in gemist , aandoening en 

genot traden meer op den voorgrond en openbaarden 

zich in meer teedere en bevallige vormen. 

S K O P A S van Paros, een der beroemdste meesters 

van dien t i jd , behandelde vooral mythologische onder

werpen. A P O L L O heeft aan hem den bevalligen vorm 

van den cytherspeler te danken. Een van zijne heer

lijkste werken was de groep van zeegoden, welke 

A C H I L L E U S naar het eiland Leucate voerde, een groep, 

waarin als ware het wedijverende kracht, goddelijke 

waardigheid en heldengrootheid worden aangetroffen. 

Deze groep werd naar Pome gebragt en in den F l a -

I minischen circus geplaatst. S K O P A S was ook de ver-
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vaardiger van de metalen V E N U S op een bok zittende. 

Het is onzeker of de reeds vroeger genoemde 

groep van NIOBÉ" van SKOPAS of van P R A X I T E L E S is. Hoe 

dit zi j , de kunstenaar heeft alles aangewend om het 

gemoed in te nemen voor het door de goden ge

strafte gezin; de tot vertwijfeling gebragte moederliefde 

wordt in den hoogsten graad door het aangezigt der 

moeder uitgedrukt. Deze groep is in 1583 te Rome 

opgedolven en in een museum geplaatst, doch met 

daartoe niet behoorende bijvoegselen. 

P R A X I T E L E S arbeidde insgelijks bij voorkeur in mar

mer en behandelde ook meestal mythologische onder

werpen. In zijne naakte V E N U S legde hij de hoogste 

zinnelijke aantrekkelijkheden en de zachtste liefde. Van 

dezen kuntenaar zijn zes VENUs-beelden bekend. In 

zijne APOLi.o-beelden maakte hij vele bevallige af

wisselingen, waardoor deze beelden meer tot de edele 

faunengestalte naderden, dan die door vroegere k u n 

stenaars voorgesteld. Zijn met kl imop bekranste en 

op den thyrsus steunende B A C C H U S had een wellustig 

bevallige ui tdrukking. Zijne standbeelden van E R O S 

waren van de hoogste voortreffelijkheid; een daar

van, dat te Thenjria, van penthelisch marmer met ver

gulde vleugelen, werd door N E R O geroofd en naar 

Rome overgebragt. Behalve dit beeld, kent men nog 

van dezen kunstenaar vier andere standbeelden van 

E R O S , waarvan twee van metaal. 

L E O C H A R E S is , behalve door andere werken van 

zijne hand, beroemd door zijne stervende J O K A S T E van 

Silanion: een metalen beeld, met een gelaat waarop 

de doodsangst treffend was uitgedrukt. 

A l s tijd- en kunstgenoot van P R A X I T E L E S , kennen 

wij ook T I M O T H E O S ; beide versierden z i j , met SKOPAS 

en L E O C H A R E S , het beroemde grafgedenkteeken (Mau

soleum) van H A U K A R N A S S O S . 

De reliefs van het choragisch monument van L Y S I -

k RA r i s te Athene kunnen ook een juist denkbeeld van 

den toestand der voormalige beeldhouwkunst geven. 

In dien tijd was men van de oude geijkte vormen 

der godenbeelden afgeweken, zoo als uit het voor

gaande is op te maken; als voorbeeld hiervan kan ook 

nog de kolossale H E R K U L E S van Farnese, waarschijn

lijk door LYSIPPOS vervaardigd, genoemd worden. De 

kunstenaars van dit tijdvak maakten hunne standbeel-
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den ook veel ranker, dan vroeger het geval was. In 

den tijd van P H I D I A S , toen zij reeds slanker dan vroe

ger gemaakt werden, was de proportie van 7 tot 7 1/» 

hoofd; ten tijde van L Y S I P P U S was de proportie tot 8 

hoofden en somtijds tot nog grootere rankheid opge

voerd. Thans werd het vervaardigen van kolossale 

standbeelden ook meer algemeen. De J U P I T E R , dien 

L Y S I P P O S voor Tarente vervaardigde, was 40 voet hoog. 

M e n vindt ook nog melding gemaakt van een kolos

salen H E R K U L E S , in de stad van dien kunstenaar. 

He t vervaardigen van gemmen of gesneden stee

nen , waarmede in dien tijd de veelvuldig gedragen 

ringen voorzien waren, werd ook, in verband met de 

vorderingen in de andere takken der beeldhouwkunst, 

zeer veel veredeld. Eenige dezer gemmen zijn tot onzen 

tijd bewaard gebleven. Ook aan de stempelsnijkunst 

werden de grootste zorgen en de edelste kunstzin ge

wijd ; voornamelijk op Sicilië bereikte de muntstem-

pelsnijkunst haar toppunt. Deze kunst werd ook zeer 

aangemoedigd door de toen ontstane gewoonte om 

merkwaardige gebeurtenissen, overwinningen in den 

kri jg of de kampspelen en andere gebeurtenissen, 

door — wij zouden zeggen — medailles tc vereeuwi

gen, ofschoon het toen door muntstempels geschiedde. 

Dc onafhankelijkheid der grieksche staten daalde 

ten grave en hoewel de kunst niet gelijktijdig in 

dezelfde mate dien diepen val behoefde te betreuren, 

ondervond zij toch niet meer die aanmoediging van 

de beheerschers en grooten des volks, als waarin zij 

zich vroeger had mogen verheugen. De Grieksche 

Staat als zoodanig bestond niet meer, het waren 

toen maar de rijken des volks die de kunst nog 

eenigzins in bescherming namen en baar, zooveel zij 

vermogten, daardoor aanmoedigden. E n in weerwil 

van dezen werkelijk minder gunstigen toestand, heeft 

die tijd toch nog op menig voortbrengsel van beeld

houwkunst te wijzen , dat onze bewondering verdient. De 

kolossus van Rhodes, waarover ik onlangs tot u sprak, 

is ook een werk i n den tijd van het aanvankelijk ver

val van den Griekschen Staat opgerigt. Verder in de 

geschiedenis door te dringen ligt niet in ons plan; 

wij hebben de grieksche beeldhouwkunst zien geboren 

worden en tot een schoonen wasdom zien komen. Dit 

zij voor ons doel genoeg. 

http://praxitei.es
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WINKELHUIS TE ROTTERDAM. 
Medegedeeld door de» heer i. F. M E T Z K L A A R , architekt te Rotterdam. 

(MKT KBNK PLAAT. PL. VI.) 

L i 1847 werden door de heeren B U N N E K A M P & 

MHHi.EK te Botterdam twee oude huizen aangekocht, 
gelegen aan de Groote Mark t en den hoek van de 
Nieuwstraat aldaar, met het doel daarin een handel 
in inanufakturen te vestigen. Ofschoon bovengenoemde 
perceelen reeds vele jaren telden, was hunne solidi
teit echter van dien aard, dat aan het geheel afbre
ken niet mogt gedacht worden. E r werd dus beslo
ten de draag- en scheidingsmuren der beide perceelen 
te behouden, en aan de balklagen door rijzing of da
ling de volgens het nieuwe plan gevraagde hoogte te 
geven. Door het behouden der draagmuren werd de 
winkel in twee ongelijke deelen gescheiden: het grootste 
of breedste gedeelte, 7.75 e l , bestemd tot den verkoop 
van gewone inanufakturen; het smalste gedeelte, 4 
e l , voor zijden en andere fijne stoffen ingerigt. Deze 
magazijnen moesten aan de voorzijde met elkander in 
gemeenschap staan, beide echter van de buitenzijde 
door afzonderlijke deuren toegankelijk zijn. 

Hierui t werd alzoo een dubbele ingang in het 
front noodzakelijk, waarvan de eene in het midden 
van den grooten winkel toegang moest geven, terwijl 
de andere langs de zijde van den kleinen winkel ge
steld kon worden. Deze schikking gaf, door ter we
derzijde der beide ingangen uitstalkasten te plaatsen, 

gelegenheid drie zoodanige kasten aan te brengen. 

Door het drukke bezoek van den boerenstand op 

marktdagen, werd eene geschikte gelegenheid gevraagd 

voor de uitstalling van bonte en wollen goederen, zon

der daarvoor de passage aan de straat te hinderen. 

Daartoe werd het doelmatigst geoordeeld, voor den 

onderbouw van den gevel een zuilenrij aan te bren

gen en daarachter op eene diepte van 1.90 el een 

pilasterstelling te plaatsen, tusschen welke pilasters 

dan de ingangen en winkelkasten konden worden aan-

gebragt. 

De anten en kolommen zijn met de daarop ge

stelde kroonlijst uit bentheimer-steen vervaardigd. De 

gevel is van P/g waalmop opgemetseld en gepleisterd, 

de boven-pilasterkapiteelen, de geheele kroonlijst en 

een gedeelte der attiek is van terra cotta uit de fa

briek van den heer J . c. M A R T I N te Zeist, welk fabrie-

kaat na 19 jaren dienst zich nog in den besten toe

stand bevindt. 

Deze gevel en de belangrijke binnenvertimmerin-

gen werden uitgevoerd door den heer c. D E H A A S , 

als hoofdaannemer; het steenhouwwerk der kolom

men en kroonlijsten werd vervaardigd door den heer 

w. V A N T R A A , steenhouwer, beide te Rotterdam woon

achtig. 

F R I E D R I C H A U G U S T STIJLER. 
Geboren 28 Januarij 1800, overleden 18 Maart 1865. 

DOOB R. L U C A E . (Zeit.H'/in'/t fiir Buuicese/i am E R B K A M , jaargang XV.) 

VERTAALD DOOK N . S. C A L I S C H . 

Sedert 9 Oktober 1861, den dag die aan de wereld 
de lang verwachte en bijna verlangde tijding bragt dat 
S C H I N K E L eindelijk het tijdelijke met het eeuwige had 
verwisseld, is voor ons bouwkunstenaren geen dag 
van zoo treurige beteekenis geworden, als die waarop 
S T Ü L E R ons werd ontroDfd. N o g zoo frisch stond zijn 

beeld voor den geest van allen die ter feestviering van 
13 M a a r t l ) van nabij en van verre waren te zamen ge
komen, nog zoo volkomen en zoo onverdeeld had de 
levenskrachtige verschijning van den dierbaren man op 

M Het te Berlijn gevierde jnarlijksclie arHiNKKL-tcest. 
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allen gewerkt, dat men bijna geen geloof kon slaan aan 
de onomstootelijke waarheid van zijnen plotselingen dood. 
V o l moed en levenslust, overladen met werk, zijn brein 
vervuld met nieuwe plannen voor de toekomst, te 
midden van rustcloozen arbeid moest hij deze wereld 
verlaten. Nog had zijn gevorderde leeftijd hem niets 
van zijne kracht ontnomen; nog hadden zijne hooge 
jaren hem niet gewaarschuwd dat hij niet meer zooveel 
O]) zijne schouders moest nemen; onvermoeid en met 
jeugdigen ijver hield hij zelf tot het laatste oogenblik 
zijns levens nog de duizend draden, wier midden
punt hij geworden was en die de dood nu alle zoo 
plotseling afknipte. Zoo scherp was de scheur, dat de 
weemoed die ieder vervulde in het eerste oogenblik 
verdrongen werd door de algemeene zorg, welke zich 
openbaarde in de vraag: „ w a t moet nu gebeuren?" 
onwil lekeurig op alle lippen zwevende. De schrik over 
het afsterven van S T Ü L E R was de beste maatstaf voor 
de grootheid zijner gewrochten. Ieder gevoelde dat 
hier iemand heengegaan was die zeldzame hoedanig
heden in zicli had vcreenigd, want in S T Ü L E R verlie
zen dc bouwkunstenaren niet slechts een hunner rijkst 
begaafde meesters, maar met hem is aan de wereld 
een der beste menschen ontrukt. Bijna geen kunst
broeder of hij derft in S T Ü L E R een vriend, en daar
om is maar zelden bij een graf zoo opregtelijk door 
honderden getreurd geworden nis bij het graf van S T Ü 

L E R . H i j was een van die niet-alledaagsche menschen, 
voor welke a l len , in verheven en in geringen stand, 
die met hem omgaan of in betrekking stnnn, sym
pathie gevoelen. Ofschoon door al de genietingen des 
levens verwend en in kringen getrokken, waar menig
een ontrouw tegen zich zeiven, trotsch en overmoedig 
tegen anderen zou zijn geworden, had hi j , door de rein
heid en kinderlijkheid van zijn karakter, een bewon-
derenswaardc nederigheid en eenvoudigheid weten te 
behouden. Ofschoon een koning hem met zijne vriend
schap vereerde, bezat S T Ü L E R de zeldzame deugd van 
ongeveinsde bescheidenheid. 

Daarbij behoorde hi j , in weerwil der buitengewone 
arbeidzaamheid in zijn kunstenaarsleven, niet tot dezul
ken die, eenzijdig en egoïst isch, alleen voor de kunst 
en voor niets anders gevoel hebben. Ondanks den bui
tengewonen last door zijn werk hem opgelegd, en die 
duizend anderen in zijne plaats zou hebben ter neer 
gedrukt of onvatbaar gemaakt om buiten den k r ing 
hunner moeijelijk te vervullen pligten nog te arbei
den, was hij de innigste, de meest opofferende vriend, 

DL. XT. 
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de bereidvaardigste raadgever en de ijverigste bevor
deraar der ontwikkel ing van jeugdige krachten, die de 
hoop op een schoone toekomst wettigen. Overal was 
hij ijverig in de weer waar het gold hulp en bijstand 
te verleenen, geschillen bij te leggen en hinderpalen 
uit den weg te ru imen , die het gelukken eener goede 
zaak vertraagden. 

E n bij die opoffering voor anderen, bij de vrucht
baarheid in het leveren van voortbrengselen op het ge
bied zijner kunst, een vruchtbaarheid blijkbaar in de 
groote menigte bouwwerken, door hem zeiven ge
wrocht of naar zijne schetsen en onder zijnen regt-
streekschen invloed in het aanzijn geroepen, — hoe 
getrouw vervulde S T Ü L E R zijne pligten als ambtenaar. 
In zijne betrekking van adviseur (vortragender Ruth) 
bij het ministerie van koophandel, van direkteur der 
kommissie voor den bouw van het koninkli jk paleis, van 
mededirekteur der akademie van bouwkunst , van l id 
der technische bouwkommissie, van l id van den senaat 
der akademie van schoone kunsten, en in vele andere 
openbare bedieningen, overal was S T Ü L E R , door zijne 
naauwgezetheid, door de juiste opvatting van den stand 
der zaken en door de vlugheid waarmede hij den te vcr-
rigten arbeid overzag, een toonbeeld voor zijne ambt-
genooten en medeleden. E n verdient hij den roem 
dat, h i j , ofschoon snel tot de hoogste eer en onderschei
ding in zijn vak gestegen, de hem aangeboren beschei
denheid behield, evenzeer is het in hem te prijzen dat 
de eerlijke en trouwe ambtenaar in hem nooit zijne 
vrije kunstenaarsnatuur benadeeld heeft. 

Zu lk een man hebben wij verloren, en wanneer ook 
al in zijne plaats anderen zullen optreden in de ver
schillende vakken waar hij werkzaam was, S T Ü L E R in 
zijn geheel, als menseh en als kunstenaar, kan voor 
ons niet vervangen worden. Bi j een blik op zijne 
werkzame loopbaan zullen wij dit gevoel nog meer ge-
regtvanrdigd vinden, maar wij zullen tevens tot de 
vertroostende overtuiging geraken dat de snelle hand 
des doods, die ons zooveel ontroofd heeft, hier den we-
reldschen duur van een gelukkig leven ten einde bragt. 

E R I E D R I C I I AUGUST S T Ü L E R werd den OS Januarij 
1800 te Miihlhaiiscn in Thihringcn geboren. Door zijnen 
vader, predikant in de evangelische hoofdkerk aldaar, 
tot de studie der godgeleerdheid bestemd, bezocht hij 
tot zijn achttiende jaar het gymnasium dier stad en 
verliet dit in het najaar van 1817, nadat h i j , pas zes 
maanden vóór dat hij op de universiteit overging, het 
vaste besluit had genomen de bouwkunst tc beoefenen. 
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Tot (lien tijd ontbrak hem natuurlijk de vorming zoo 

als die voor zijn toekomstig beroep vereischt w e r d ; 

intusschen wekten drie oudere broeders, die in hunne 

vrije uren ijverig en gelukkig als landschapschilders 

werkzaam waren, ook in hem den zin daarvoor op. De 

gewoonte der jongere broeders te doen wat zij de 

ouderen zien doen, bragt hem tot vele pogingen op het 

gebied dier kunst , die echter later, ten gevolge van 

de theoretische v a k s t u d i ë n , niet konden voortgezet 

worden. 

Deze begon hij onder leiding van zijnen ouderen 

broeder, die eenige jaren vroeger het vak van land

meter en architekt gekozen had. Bi j hem leerde hij 

te Erfurt het landmeten, waterpassen en plantcekenen, 

en i n 1818 kwam hij op de hoogeschool te Berlijn. 

Gelijkti jdig ook ingeschreven als kwcekel ing bij de 

bouwakadeniie en bij dc akadeinie der schoone kunsten, 

woonde hij gedurende twee jaren de kursussen aan 

deze drie instellingen b i j , ten einde een meer alge

meene kennis te erlangen cn bijzonder zich in het door 

hem gekozen vak te bekwamen, en nadat hij den 15 

M e i 1819 examen als landmeter afgelegd en aan zijne 

verpligting aan de militaire dienst bij de kompagnie 

pioniers der garde voldaan had, verliet hij in het najaar 

van 1820 Berlijn, om drie en een half jaar de uitvoe

r ing van bouwwerken te Naumbury aan de Saaie en te 

Schulpforte te besturen. In het begin van den winter van 

1823 te Berlijn teruggekeerd, bereidde hij zich voor 

tot het staats-examen als architekt, terwijl hij tevens 

werkzaam was bij bouwwerken voor het ministerie van 

oorlog. V a n 7 tot 10 Maart 1827 deed hij zijn examen 

als conducteur. C O C H I Ü S en S C H I N K E L , waren zijne 

examinatoren, en het eindoordeel van laatstgenoemden 

over het examen luidde woordelijk: „ De taak hem 

opgegeven was met de grootste vlijt volbragt, alles 

was voortreffelijk fraai geteekend en i n alle opzigten 

lofwaard. Bi j het ontwerpen van architektonische voor

werpen in onze tegenwoordigheid in de werkkamer, 

gaf 8 T Ü L E R bewijzen van omzigligheid en bedrevenheid 

in het maken van architektonische o r d o n n a n t i ë n , als

mede van vaardigheid in het teekenen. De vragen op het 

gebied van land- en waterbouwkunde, en die betreffende 

de aesthetische gedeelten der bouwkunst beantwoordde 

de kandidaat tot onze tevredenheid, en insgelijks toonde 

hij goed bekend te zijn met de stereometrie (meet

kunst der ligchamen), statica (leer van het evenwigt), 

hydrostatica (waterweegkunde), waterbouwkunst en 

werktuigkunde. Zijne priiktische werkzaamheden vol -

| deden goed. De kandidaat is goed en geschikt tot 

het waarnemen der betrekking van koninklijk bouw-

ambtenaar." 

Bij dezen schitterenden uitslag van het examen was 

het natuurlijk dat S C H I N K E L , die in buitengewone mate 

de gave bezat talenten te doorschouwen en te erken

nen, zich met groote belangstelling den jeugdigen 

S T Ü L E R aantrok. A l dadelijk droeg hij hem de voor-

loopige werkzaamheden van een nieuw exercitie-ge

bouw op, en vervolgens belastte hij hem met dc vol-

tooijing van het Orde-huis (1827—1829), tegenwoor

dig het paleis van prins K A R E L , op den IFilhelms-

platz. Deze arbeid en het vele andere dat S T Ü L E R 

in de gelegenheid was op S C H I N K E L S atelier te zien 

bevorderden zijne kunstenaarsontwikkeling aanmer

kelijk. Aan de welwillende genegenheid zijns leer

meesters had hij ook verscheidene nuttige inlichtingen 

te danken met betrekking tot eene kunstreis, welke 

hi j , met zijnen vriend K N O B L A U C H , van A p r i l 1829 tot 

Jul i j 1830, door Frankrijk, Zwitserland en Italië deed. 

Ieder die hem van nabij kende heeft hem dikwijls de 

indrukken hooren schetsen door zijn eerste bezoek te 

Bome op hem gemaakt, en ofschoon hij later nog twee

maal, den laatster, keer in 1859, als trouwe begeleider 

van zijnen zieken koninklijken heer en vriend Italië had 

doorgetrokken, bleef dit eerste bezoek hem toch het meest 

dierbaar. Terwij l hij uit Berlijn afwezig was werd hij 

daar tot hofbouw-inspekteur benoemd, en deze benoe

m i n g , waarvan hij te Florence berigt kreeg, deed hem 

vroeger dan hij gedacht had uit Italië naar het vader

land terugkecren, cn daar zien wij hem zijne loop

baan als staatsambtenaar betreden, waarop hij met 

rassche schreden van trap tot trap al hooger k lom. 

In het najaar van 1812 volgde zijne benoeming tot 

hofbouwraad, en in den winter van hetzelfde jaar werd 

hem het ambt van direkteur der palcisbouwkommissie 

opgedragen, welke betrekking was opengevallen door 

den dood van den hofbouwraad SCIIADOW , vader van 

den nog levenden opperhofbouwraad SCIIAUOW . Zi jn 

kunstenaarstalent kon zich eerst een tiental jaren later 

ontwikkelen. 

Den vrijen t i jd , hem tot dusverre bij de uitoefe

ning van zijn ambt gelaten, maakte hij ten nutte om 

in zijne kunst voor partikulieren werkzaam te z i j n ; hij 

deed dit in een zeer uitgebreiden k r i n g , en bijzonder 

groot is het aantal woonhuizen, tot gebruik in de stad 

zoowel als op het land , in dien tijd door hem ont

worpen en uitgevoerd. Daarenboven werd hij den 1' 

A p r i l 1834 door S C H I N K E L en B E U T H beroepen tot I op te lossen vraagstuk bl i jven, en om de juiste grens 

leeraar aan de koninklijke bouwakademie, voor den te treffen waar de toegevendheid des bouwmeesters 

huizenbouw en het ontwerpen van openbare gebou- ophouden en zijne tegenspraak beginnen moet, is 

wen. In deze betrekking arbeidde hij met goed gevolg, het een vercischte dat hij ten volle doordrongen zij 

tot dat hij in October 1842 het noodig achtte ze op van de waardij zijner kunst niet al leen, maar ook 

te geven, daar de werkzaamheden die hij te verrigten dat hij zich wete te ontdoen van dien door niets ge

had, toen koning F R E D E R I K W I L L E M I V aan de rege- ,| wettigden kunstenaarstrots, welke minder in een vaste 

r ing k w a m , te veel inspanning van hem vorderden. In ij overtuiging dan in ijdclheid zijnen oorsprong heeft, 

eerstgenoemd jaar (6 Augustus 1834) trad hij te Aschaf- j Zelden heeft deze verhouding schooner bestaan en 

feubury in het huwelijk met mejufvrouw C A R O L I N E V O N tot betere uitkomstcu geleid dan tusschen F R E D E R I K 

M I E G , dochter van den gezant des konings van Beijeren W I L L E M I V en S T Ü L E R . Al leen hem die even ver ver

bij den Duitschcn Bondsdag te Frankfort ajM. U i t dezen wijderd was van kuiperij als van hoogmoed, kon het 

gelukkigen echt werden zeven kinderen geboren; drie ge lukken, aan de fantaisiën van een zeer verstan-

dochters en vier zonen; van deze laatsten stierf een ij digen koninkli jken dilettant steeds een ligclmmelijken 

reeds in het eerste levensjaar. V a n de zes overige vorm te geven, die zich als edele verschijning voor

kinderen zijn vier reeds volwassen, zoodat S T Ü L E R nog doet, en daarbij niet ontrouw te worden aan het 

vóór zijn verscheiden de vreugde kon genieten zijnen ji einddoel van allo kunsten, de schoonheid; zelfs moest 

oudsten zoon A R N O L D , na het afleggen van examen als hij nu en dan een eigen denkbeeld, hetwelk mis-

bouwopzigter, den akademischen prijs, bestaande in schien op juistere gronden berustte dan dat van zijnen 

een toelage voor een kunstreis, te zien behalen. i vorst, daaraan ten offer brengen. Al leen hem, die met 

He t jaar 1840 vond S T Ü L E R in den krachtigsten man- zooveel beleid zijne eigene denkbeelden met die van 

nelijken leeftijd en toegerust met a ide eigenschappen, die zijnen koninklijken meester wist in overeenstemming te 

slechts een werkkr ingen gelegenheid behoefden, om zijn brengen, werd het mogelijk een reeks van grootsche 

talent schitterend aan het licht te brengen. D i t geluk, monumenten in het aanzijn te roepen, van welke 

slechts aan weinig kunstenaars, voornamelijk aan wei- ! menigeen slechts ontwerp zou zijn gebleven, indien 

nig bouwkundigen beschoren, hunne krachten te kun- de w i l des kunstenaars en de w i l des konings scher-

nen meten aan groote ideale opvatt ingen, viel aan per tegen elkander overgestaan hadden. Maar om 

S T Ü L E R in zeldzame mate ten deel. De omstandigheid hierin te slagen was meer noodig: daartoe werd die 

dat in het begin van het meest grootsche bouwtijdvak, veerkracht van ligchaam en geest vereischt, welke nooit 

door Pruissen op het gebied der schoone bouwkunst j vermoeidheid doet ontstaan, zelfs wanneer te midden, 

ooit beleefd, juist onze oude meester S C H I N K E L stierf, van het denken en overpeinzen, een vreemde gedachte 

verschafte aan S T Ü L E R vroeger dan hij zelf naast dezen den arbeid, gedurende dagen en weken met veel h l -

gemalen kunstenaar had durven of kunnen hopen, een spanning verrigt , als met een pennestreek verandert 

werkkr ing , waarin hem menige arbeid werd opgedra- of ten eenenmale omverwerpt. Die elasticiteit bezat P E R -

gen, welks uitvoering voor den bouwmeester een geluk, sius niet; reeds in 1845 bezweek hij ten gevolge van 

maar ook een hoogst moeijelijke taak is. Maar in weer- de eischen door zijnen rusteloozen geest aan zijn l i g -

wil dat het lot hem gunstig was, — d a a r l i e t hem aan chaam gesteld; aan S T Ü L E R daarentegen was het ver-

de spits zijner vakgenootcn stelde, juist op een tijdstip gund twint ig jaren achtereen, als architekt van F R E D E -

toen een kunstlievende koning , tot verwezenlijking zijner R I K W I L L E M I V , met zeldzame opoffering en daarbij 

architektonische denkbeelden, de kracht eens uitsteken- altoos onvermoeid zich te wijden aan zijne taak, ter

den kunstenaars noodig had, — ware dit geluk toch ' wijl hij bovendien een groote menigte andere werken 

voor hem geen geluk geworden, indien hij niet als uitvoerde, hem buiten den k r i n g zijner ambtsbetrek -

geschapen zou zijn geweest voor het ongewone stand- k i n g opgedragen. 

punt, waarop hij, door zijne innige persoonlijke betrek- j W e l d r a werd hij voor den koning ten eenenmale 

k ing met den k o n i n g , gebragt werd. De verhouding onmisbaar, en de bouwkunst knoopte hier tusschen 

van een architekt tot zijnen bouwheer zal in de meeste een kunstenaar en een vorst een band, die van lie-

gevallen, voor een kunstenaar die maar eenigermate verlede een vriendschapsband werd, steeds naau-

bescf van zelfstandigheid heeft, altoos een moeijelijk wer toegehaald, en die ook bleef bestaan toen gedu-
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rende den zwaren beproevingstijd, welken de koning | 
moest doorworstelen, zijn kunstvaardige vr iend , min-
der als architekt dan als mensch dien hij liefhad, hem 
op eenigcrlei wijze aangenaam kon zijn. S T Ü L E R bleef J; 

voor F R E D E R I K W I L L E M IV tot diens dood een vriend 
en getrouwe bezoeker, die hem troostte en opvro-
l i jkte; en het bewustzijn zijnen koninkli jken heer en be-
schermer menig uur van diepe zwaarmoedigheid ver-
kort te hebben, was hem een heerlijke zelfvoldoening. 

Werpen wij nu een bl ik op de reeks bouwwer-
k e n , door S T Ü L E R op last en onder dcu onmiddellijken 
invloed van dezen kunstlievenden koning gedurende 
diens regering gewrocht, dan nemen onder die werken 
de kerkgebouwen de voornaamste plaats in . Met meer 
dan gewone belangstelling wijdde F R E D E R I K W I L L E M I V 
zich aan dezen tak der bouwkunst; in het bijzonder 
beijverde hij zich den bouw van evangelische kerken , 
die vroeger, tengevolge eener te ver gedreven spaarzaam-
beid, zich niet als kunstwerken hadden kunnen ont- , 
wikke len , op alle mogelijke wijze te bevorderen. S T Ü -
L E B had dan ook van 1840 tot 1800 een honderdtal 
plannen voor nieuwe k e r k e n , bij de andere openbare 
gebouwen en monumenten te ontwerpen, alzoo een 
derde gedeelte van al dc (ongeveer 300) kerken die 
gedurende genoemd tijdvak werden gesticht. 

M e t het oog op de steeds toenemende jbehoefte bij 
de vermeerdering der bevolking en op de zeer be- j 
perkte middelen der gemeenten, die voor hare kerken 
subsidie uit de schatkist van den Staat vroegen, was 
het noodig bij kerkelijke waardigheid en doeltreffend-
beid de meest mogelijke goedkoopheid in acht te ne-
men. Daar nu in Engeland, in gelijke omstandig
heden, bij een aantal nieuw gebouwde ke rken , een 
zeer leerrijke ondervinding was opgedaan met betrek
k i n g tot een aanzienlijke bezuiniging i n de kosten, .. 
ondanks het behoud van een scliooncn bouwstijl en een 
indrukwekkend aanzien, cn die opgedane ondervin-
d ing ten gevolge heeft gehad het aannemen van een 
stelsel tot het ontwerpen en uitvoeren van kerken van 
matige grootte, zond de koning S T Ü L E R met zijnen vriend 
S T R A C K derwaarts, om onderzoek te doen naar hetgeen 
daar bestond. Later onderhield S T Ü L E R nog betrekkingen 
in dat land , ten einde voort te gaan op den ingesla-
gen weg, om ijverig en onvermoeid naar volmaking 
te streven bij den ondernomen kerkbouw. Voor zooveel 
het verschil van toestand daar cn hier toeliet, werd 
van dit onderzoek, welks uitkomsten in een verslag 
zijn vermeld, voor den kerkbouw in Pramen nut en 

voordeel getrokken. Later verscheen het werk Ent-
wiir/e för Kirchen, Pfarr- uud Schulhaueer (ontwerpen 
voor k e r k e n , pastorijen en scholen), op verlangen des 
konings en onder medewerking van S T Ü L E R bijeenge-
bragt en uitgegeven door dc opper-bouwdeputatie, en 
daarin waren bedoelde uitkomsten opgenomen, zoodat 
zij meer tot algemeen nut konden strekken. 

De koning wilde echter reeds zijne denkbeelden 
verwezenlijkt zien bij de bouwplannen die uit de pro
vinciën waren ingezonden, en daarom verplaatste hij 
in October 1812 S T Ü L E R en FERSIÜS bij het hoogste 
technisch kollcgie voor de bouwaangelegenheden (de 
toenmalige opper-bouwdeputatie), doordien hij beide tot 
opperbouwraden cn architekten des konings benoemde. 
Eerst in het najaar van 1853, na den dood van S O L L E B , 

kreeg S T Ü L E R een bepaalden werkk r ing ; hem werd op
gedragen het herzien en vaststellen der plannen en 
begrootingen voor alle ke rken , die geheel of gedeel
telijk op staatskosten gebouwd of hersteld moesten 
worden; aan deze betrekking was verbonden het opper-
toezigt over de uitvoeringen. Vooraf echter was hij (in 
1846) reeds tot geheim-opper-bouwraad benoemd, en (in 
1851) werkzaam gesteld bij de afdeeling bouwwezen 
van het ministerie van koophandel en openbare werken. 

Ofschoon onder S C H I N K E L S regtstreekschen invloed in 
zijne kunst gevormd, plaatste S T Ü L E R , inzonderheid op 
het gebied van den ke rkbouw, zich op een geheel ander 
standpunt dan dat van eerstgenoemden. H e t streed 
met zijnen aard dc overlevering niet te volgen en in 
de plaats van het oude, van geslacht tot geslacht 
overgegaan cn dierbaar geworden, iets nieuws te zet
ten. H e t allerminst hier kon het zijne laak wezen, met 
zijne kunst als kampioen op te treden voor begrippen 
die vreemd moesten zijn aan zijn godsdienstig gevoel. 
Daarom dan ook zijn zijne godshuizen niet de barsche 
u i tdrukking van een worstelenden mcnschelijken geest, 
maar het schoone, naive beeld van een vroom kinder
lijk kunstenaarsgemoed. In gelijke mate ontvankelijk 
voor alle talen waarin de bouwkunst van het chris
tendom op verschillende tijden de betrekking van den 
mensch tot G o d heeft ui tgedrukt , zien wij S T Ü L E R , 

zonder bepaalde voorliefde voor dezen of genen stijl en 
zonder een bepaald plan-schema boven anderen ingang 
te doen vinden, — terwijl h i j , met een fijnen kunst
zin en praktisch oordcel, de plaatselijke verscheidenheid 
der beschaving in acht neemt, — bijna alle vormen der 
christelijke kerk in zijne werken tot een edele, har
monische verschijning brengen. 

In de vier kerken door S T Ü L E R te Herlijn gebouwd, 
de .9/. Jacobi-kerk, dc St. Mathaei-kerk, de St. Bar-
tholomeus-kerk cn de St. Markus-kerk, aanschouwen wij 
de karaktervormen der voornaamste stijlsoorten aan 
een oud-christelijke basiliek : een romaansch uit drie 
schepen zamengesteld transept met houten bedekking, 
een insgelijks gewelfde gothische kerk met drie sche
pen, en een centraal-bouw in den geest der italiaansche 
Renaissance. De slotkapel, waarvoor S C H I N K E L reeds 
vroeger ontwerpen in gelijken geest had gemaakt, levert 
met hare Renaissance-vormen op edele wijze een voor
treffelijk geheel met den westelijken gevel van het slot, 
en dit gebouw, met zijne schoone stoute t rekken, is 
een der meest grootsche sieraden welke Her/ju aan 
S T Ü L E R te danken heeft. Reeds op verren afstand krijgt 
het schaduwbeeld van den slot-kocpel in het nog al 
vlakke en niet zeer bekoorlijke profil der stad een alles 
beheerschende s te l l ing, en hier mag tevens vermeld 
worden dat de rijke begaafdheden van S T Ü L E R altijd 
op de treffendste wijze zich openbaren in dc schilder
achtige ui twerking van het geheel van elk zijner ge
wrochten. De Bartholomeus-kerk niet haren buitenge
meen ge lukkig geordonneerden toren, tusschen de hooge 
wijd geopende hallen die de zijschepen afsluiten, en 
inzonderheid de Markus-kerk, wier koepel met den 
regtlijnig uitloopenden klokketoren eene in de hoogste 
mate belangwekkende architektonische groep vormt, 
bewijzen welk een verheven aanleg S T Ü L E R voor dit 
gedeelte zijner kunst bezat. 

Alvorens een blik te slaan op de andere gebou
wen van S T Ü L E R , moeten wij hier nog melding ma
ken van een zijner voornaamste werken , den dom te 
Herlijn, bijna het eenige groote werk welks uitvoe
r ing een onvervulde wensch voor hem gebleven is. 
Bedriegen wij ons niet , dan heeft hij voor dit op dc 
ruimste schaal gedacht gebouw drie plannen ontwor
pen: een basiliek, met vijf schepen en twee torens aan 
het westfront; een basiliek met drie schepen en twee 
torens aan de oostzijde; een grooten centraalbouvv met 
hooge veelhoekige la/ubourx, welks koepel door vier vlak
gedekte torens wordt ingesloten. Heeft S T Ü L E R zelf de 
voldoening moeten derven de verwezenlijking van een 
dezer plannen te aanschouwen, (wier gekleurde teeke
ningen , het zij in het voorbijgaan aangemerkt, de ge
niale meesterhand verraden), misschien wordt later aan 
een dergencn, die op het gebied hunner kunst geest
verwanten van den ontslapene zijn, de vreugde bereid 
een van die ontwerpen huns meesters uitgevoerd te zien. 

Onder S T Ü L E B 8 scheppingen, buiten het gebied van 

den kerkbouw, verdient in de eerste plaats het nieuwe 

museum te Berlijn vermelding. Van al zijne werken 

is dit voornamelijk het rigtsnocr geworden waarnaar 

andere architekten arbeidden, en op de volkomenstc 

wijze doet het den aard kennen van S T Ü L E R S opvatting 

der kunst. Zonder twijfel was het ontwerpen van ge

noemd museum een der nioeijelijkstc opdragten die 

ooit een bouwmeester k reeg , en toch heeft S T Ü L E R in 

dit gebouw een gedachte, die op zichzelve voor het 

effekt van een gebouw in zijn geheel zoo ongunstig is 

geweest als slechts mogelijk was, op zulk een ideale 

wijze verligchamelijkt, cn die gedachte in een zoo niets 

te wenschen overlatenden vorm gegoten, dat het ver

wijt van inconsequentie, hetwelk zeker meer het idee 

van dit bouwwerk dan den bouwmeester gelden kan , tot 

zwijgen wordt gebragt voor de welsprekende taal waarin 

hier de schoonheid der zalen elke voor zich tot ons 

spreekt. Maar zelfs daargelaten de omstandigheid dat 

S T Ü L E R bij het nieuwe museum het vraagstuk moest 

oplossen, in een werk het karakter van een bepaal

den tijd te verligchamelijken cn desniettemin, in 

overeenstemming met de verschillende tijdperken der 

kunstschatten, de afdeelingen van dit gebouw ieder 

op zich zelve in van elkander afwijkende vormen 

voort te brengen, lag voor S T Ü i , E R een groot be

zwaar in dc begeerde verbinding van het nieuwe 

museum met het oude gebouw van S C H I N K E L . S C H I N 

K E L zelf zou misschien dit bezwaar niet volkomen over

wonnen hebben, wanneer h i j , gelijk S T Ü L E R deed, in 

tegenstelling met dc horizontale cnvoud ige overdek

k i n g der zalen in het oude gebouw, in het nieuwe 

gedeelte van het gebouw een overal volgehouden ge-

welfsystcem, hier en daar met kostbare en zigtbare 

i j ze rkons t ruk t iën , had willen in toepassing brengen. 

Let men echter niet op dc vereeniging dezer twee 

niet tot elkander bchoorende gebouwen, dan is S T Ü 

L E R S gedachte, om in zijn werk een met de eischen 

der kunst overeenkomend verband tusschen de ijzer

en de steenkonstruktie tc verkri jgen, ccn der vrucht -

baarsten geweest welke hij ons heeft nagelaten. In het 

nieuwe museum is niet alleen S T Ü L E R S beroemdste ge

dachte op het gebied der konstruktie neergelegd, het 

strekt daarenboven tot een bijzonder juisten maatstaf 

om zijn talent cn den aard zijner begaafdheden te be

oordeelen, daar het om zoo te zeggen tevens een mu

seum van zijn eigen werk is c n , binnen een beperkte 

ruimte samengedrongen, een schitterend bewijs levert 
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van zijne veelomvattende studie en van de gemakke
l i jkheid , waarop hij zich de meest verschillende, of 
liever al de stijlen der bouwkunst wist eigen te maken. 

Het meest nabijkomende met dit werk is het na
tionaal museum te Stokholm, insgelijks een gebouw, 
in edele antieke vormen gedacht, dat uitgevoerd werd 
in het vijftigjarig tijdvak gedurende hetwelk alle an
dere openbare gebouwen, door 8 T Ü L E R op last des ko-
nings, ingevolge opdragt der regering of als partiku-
lier architekt gewrocht, dc vormen der nuddcleeuwsche 
manier van bouwen, meer bijzonder echter die der Re
naissance vertoonen. De eenige uitzondering hierop is 
een zijner laatste werken, het ontwerp eener nationale 
galerij, waarvoor hij, zich bij de architektuur der beide 
musea aansluitende, den vorm van een pseudoperipte-
ros gekozen had. 

Met hoe veel voorliefde hij bij zijnen ontwikkelden 
zin voor het schilderachtige in de bouwkunst gebruik 
maakte van de Renaissance, bewijzen bijna alle wer
ken welke wi j , onder de groote menigte zijner niet-
kerkelijke gebouwen, als de belangrijkste nog te ver
melden hebben. Reeds in een zijner eerste werken, 
bij de nieuwe beurs te Frankfort ajM, zien wij S T Ü -
L E R die vormen, waarvan hij vrijelijk partij t rok , aan
wenden , en zoowel de akademie van wetenschappen te 
Peslh, als het nieuwe universiteitsgebouw te Konings
bergen in Pmissen, zijn beide, ofschoon ook in ver
schillend materiaal, — het gebouw tc Koningsbergen 
is in baksteen, dat te Pesth daarentegen in gehouwen 
steen opgetrokken, — in den Renaissance-stijl uitge
voerd. Op de rijkste en weelderigste wijze echter kon 
hij dezen stijl toepassen, toen hem in 1851 de vol-
tooijing van het hertogelijk slot te Schwerin werd op
gedragen. De fijne détails zijner zeer behagelijke or 
namenten, de lichte, vriendelijke kleurenpracht van 
zijne wandversicrselen, en zijne eigenaardige bekoor
lijkheid van dc boeijen eens strengen stijls bevr i jd , 
kwamen hier in het heerlijkste licht. Van dit s lot , 
hetwelk uit liet schitterende meer toovcrachtig opstijgt, 
met vergulde koepels cn torens pr i jk t , voorzien is van 
met kl imop omringde terrassen en zoo aangenaam ge
legen balkon-kamers bezit, — van dit slot sprak S T Ü -
L E R zelf dan ook steeds als een zijner meest geliefde 
werken. 

Maar ook den gothischen stijl paste hij gaarne toe 
op openbare gebouwen en kasteelen. Het museum te 
Keulen, het gouvernementsgebouw te Schulpforte, de 
bruggen bij Dirsc/iau en Marienburg, benevens vele 
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andere werken leveren hiervan het bewijs. Een der 

schoonste voorbeelden van de wijze waarop S T Ü L E R 

het ongekunstelde karakter der gothische architektuur 

op onze hedendaagsche toestanden overbragt, is de 

burg Hohenzollern, naar zijne plannen weder opge

bouwd ; een ander schilderachtig bouwwerk, insgelijks 

door hem in gothischen stijl ontworpen, het slot Alteu-
stein, voor den hertog van Meiningen, werd niet ui t 

gevoerd. 

W i l d e men een volledig overzigt geven van alles 

wat door S T Ü L E R werd gewrocht, men zou een boek 

moeten schrijven. W i j houden ons evenwel verzekerd 

dat alle lezers van dit tijdschrift er belang in zullen 

stellen, althans een lijst te bezitten van zijne werken, 

alsmede van dc bevorderingen, de onderscheidingen met 

ridderorden en op andere wijzen, waarin S T Ü L E R , als 

erkenning zijner verdiensten, zich te verheugen had. De 

lijst der huldeblijken hem geworden, alsmede een over

zigt van de door hem vervaardigde ontwerpen of uit

gevoerde gebouwen laten wij hier volgen: 

I. O N D E R S C H E I D I N G E N A A N S T Ü L E R T E N D E E L G E V A L L E N . 

S T Ü L E R werd benoemd: tot hof-bouwopzigter, 30 

Augustus 1829; — tot hof-bouwraad en direkteur der ko
ninklijke paleis-bouwkommissie, 7 November 1881; — 
tot opperbouwraad en l id der opper-bouwdeputatie, 12 
October 1842; — tot geheim-opperbouwraad, 19 De
cember 1840; — tot mededirekteur der bouwakade-
mie , 1 Augustus 1849; — tot bouwraad bij het m i n i 
sterie, 14 Januarij 1S50; — tot raad der 2" klasse, 
23 Ju l i j 1851. 

H e m werden geschonken: de Roode Adelaarsorde 
4 E krasse, 18 Januarij 1838; — de Roode Adelaarsorde 
8' klasse, 15 October 1840; — de keizerlijke russi-
sche orde van St. Stanislas 2" klasse, 1843; — de 
koninklijke zweedsche orde der Noordster , 13 O c 
tober 1847; — het ridderkruis der hertogelijke Sak
sische Erncstinisclie Huisorde , 28 December 1847; — 
het eerekruis der Huisorde van Hohenzollern 2' klasse, 
20 December 1849; — de gouden prijsmedaille voor 
verdiensten als bouwmeester en voor uitgevoerde wer
ken in Pr nissen, 21 October 1S50; — het komman-
deurskruis der koninkl i jke beijerschc orde van Verdien
sten van den heiligen Michae l , Oktober 1852; — het 
ridderkruis der keizerlijke oostenrijkschc orde van 
Frans Jozef, 21 December 1852; — de koninkli jke 
beijersche orde van Maximil iaan voor wetenschap en 
kunst, 28 November 1853; — de Roode Adelaarsorde 2° 
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klasse met eikenloof, 1854; — h e t koinmandeurskruis 

2' klasse der hertogelijke Saksische Ernestinische Hu i s 

orde, 13 Jul i j 1854; — d e groothertogelijke schwerin-

sche gouden medaille voor wetenschap en kunst , 26 

M e i 1857; — de koninklijke pruissische orde der vrede-

klasse pour le mérite voor wetenschappen cn kunsten, 

14 Augustus 1858; — de groote koninkli jke britsche 

medaille voor wetenschappen en kunsten, Maart 1858; — 

het kommandeurskruis der Hohenzollernsche huisorde, 

18 October 1861; — de krooningsmedaillc aan het 

groote l i n t , 22 Maart 1862. 

H i j was: l i d van het Architekten-Verein te Berlijn, 
1824; —- eerelid van het Albrecht-Dürer-Verein te Neu
renberg, 21 Januarij 1838; — l id der akademie van 

kunsten te Berlijn, 13 Maart 1 8 4 1 ; — e e r e l i d en kor-

responderend l id van het Koninklijk instituut van bril-
se/ie architekten, 30 M e i 1842; — gewoon l id der 

akademie van beeldende kunsten te Kassei, 15 Junij 

1843; — l i d van het bestuur van den keulschen dom-

bouw, 5 September 1843; — lid van den senaat der 

akademie van kunsten te Berlijn, 16 Maart 1844 ; — 

buitenlandsch l id der koninkli jke akademie van kun

sten te Stokholm, 26 September 1845; — buitenlandsch 

l id der koninkli jke akademie van wetenschappen en 

kunsten in België, 9 Januarij 1847; —bui ten landsch 

l id der koninkli jke akademie van schoone kunsten te 

Antwerpen, 6 September 1 8 5 3 ; — korresponderend 

l id van het keizerl i jk-koninkli jk italiaansche athenaeum 

te Florence, 20 Maart 1855; — eerelid der maatschappij 

in Hessen tot het bijeenbergen van middelceuwsche 

kunstwerken, 20 Juni j 1 8 5 5 ; — e e r e l i d der Coper ni-
cus-vereeniging voor wetenschap en kunst te Thorn, 23 

Mei 1855 ; — buitenlandsch l id der koninklijke aka

demie van schoone kunsten te Kopenhagen, 16 Sep

tember 1856; — korresponderend l i d der keizerlijke 

akademie van schoone kunsten te Rio-Janeiro, 3 Sep

tember 1857 ; — korresponderend l id van het keizer

lijk instituut van Frankrijk, akademie van schoone kun

sten, 19 December 1857; — e e r e l i d van hetGermaan-

sche museum te Neurenberg, 19 A p r i l 1857; — eerelid 

der maatschappij tot het bewaren van oude bouwwer

ken en gedenkteekenen der kunst te Dantzig, 23 Ja

nuarij I 8 6 0 ; — gewoon l id van het Institute di cor-
respundenza archeo/ogica te Boute, Berlijn en Parijs, 
21 A p r i l 1861 ; — doctor in de wijsbegeerte, honoris 

causa, aan de universiteit te Koningsbergen, 21 Ju l i j 

1862 ; — eerelid van het pruissische Kunstverein, 22 

December 1862 ; — eerelid van de Maatschappij lol 
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bevordering der bouwkunst te Amsterdam, 6 Augustus 

1863 ; •—• l id der Koninklijke akademie can beeldende 
kunsten te Amsterdam, 10 Februarij 1864; — b u i t e n 

landsch l id van het keizerlijk instituut van Frankrijk, 
16 A p r i l 1864; — korresponderend l id der bouwkunste-

naarsvereeniging te Lissabon, 4 September 1S64. 

II . O N T W E R V E N DOOR S T Ü L E R \ E R V A A R D K M ) E N W E R K E N 

DOOR H E M U I T G E V O E R D . 

A . Kerken : — te Abbendorf (1S64, toren), A l l e n -

stein (1860), Altefahre (1858, toren), Al tk los ter , A l t 

wasser ( I S 5 0 ) ; — Biirwalde (1855), Halm (1855, toren), 

Gross-Barwitz , Bar th , Berleburg (1856), Herlijn (St.-

Mattheus met de pastorij, St.-Jacobi, Sr . -Markus , 

St.-Bartholonieus, St.-Michael na den dood van S O L 

E E R , S t . -Lukas , twee schetsen van eene universiteits-

kerk) , Bialoslive (1854 en 1858), B i b r a , Bienowitz , 

Birkenwerder, Bischofsburg, Blankenburg (1S50), Ro-

bersberg, Boppard , Bornstedt bij Sanssouci, Bor rek , 

Brandsleben (1862), Rriiskow (1855) , Gross -Brüskow 

(1859) , B u d z i i i , B ü t o w , Beuren (1861 , r. k . ) , Beut-

hen (1860), Riskirchen (1864), Breslau (1859, Doro-

thea-kerk), Bromberg(1865 , Bernardijner-kerk), B u c k , 

(1861, toren); —• Caputh, Carpowen (1855), Claussen, 

Clewitz (1853), Colbitz (1861), Co lzow, Cub l i t z ; — 

Dachwig (1861), Dani tz , Dawillen (1856 en I860) , 

Demmin (1858, toren en voltooijing der Dorothea-

kerk) , Deutz (1S5S, cvang.), Dittmannsdorf (1862), 

Dossow (1854), Dramburg (1S53), Drossen (1865, 

Jacobi-kerk), Druxbergen (1865), Dubrcz; — E b e r s -

dorf, E l r i c l i , Emsdetten, Erdmannsdorf, Erfurt (voor

gevel van den dom); — Fehrbell in (1858), Feldberg 

(1858), Finsterwalde (twee ontwerpen), Frankendorf, 

Frankfort aan de Oder (1857), Frasselt (1861, toren 

der r. k. kerk) , Frauenburg, Frauendorf, Freistadt, 

Friedewalde, Fienrode (1855); — Gross-Garde (185S), 

Gehofen, Gehsen (twee ontwerpen), Gcl tow, Gleiwitz 

(1855), Gl indow, Gozdowo (1862), Greifenhagen (1*55, 

St. N ico l a i -kc rk ) , S ü d - G r o n i n g e n (1859), G r o t k a u , 

Ober-Gruppe (1859), Gul i tz (1859), Goerke (1859); — 

Haan (1*58 en 1860), Hal le (1863, kerk in het krank

zinnigen-gesticht), Halls tadt , Hammer (1854), Hasse-

rode, Hechingen, Heil igenthal , Heindorf, Hennersdorf 

(1860) , Herford (1858), Hi ldenbacl i , Hochki rch (1S53), 

Hohensaate, 1'rcussisch-Holland (1859, Bartliolomeus-

kerk), Heimersheim (1862, r. k . ) , Hitzdorf (1860); — 

Jablonowo, Jagdhaus , Jarmen, Jarozin , Nicder-Jehsar 

(1854), Inowraclaw ( I860) , Ka lenz ig , Kansen (1854) , 
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Kath low, Rojewo-Katschkowo (1800), K a n , Kaukeh-
men ( I860) , Kempen (1S55), Keulen (evang.), K l a -
wittersdorf (1861), Klecko (1854, evang.), Koningsber
gen in Pr . , ( I 8 6 0 , toren der Domkerk), Konkolewo 
(1850, Kopnitz (1855), Kowalewo (1^50), Kraupischken 
(1857, facade), Kr ibbe (1804), Kr ionsken (1S65), 
Kuhfelde, K y r i z ; — Landeck, L a n g e n ö l s , Lasdehnen 
(I860), Laubach , Laucknen (1855), Lauenburg ( I860) , 
Lebbin , Lebehnke, Lehnin (kloosterkerk), Leschwitz , 
Letz l ingen, Leuthen (1857, toren), Gross -L iebcn , 
Gross-Lieskow (185:3), Liezeneff (1859), L i n d e , L i p -
pehne (1856, vergrooting), Lutzow j — Malstadt (lbOO), 
Markgrabowo, Marienwalde (1800), Marzahn (1857), 
Mehlsack, Meider ich (1861) , Memel (1855, geref. 
kerk en voltooijing der Lithausche k e r k ) , Merheim 
(1855, twee ontwerpen), Minken (1860), Neisse 
(1S5S, garnizoenskerk, twee ontwerpen), Neudorf, 
Neurode (1861), Neustadt-Eberswalde, Nichel ( I860) , 
Nicolai (1858), Nicolskoe bij Potsdam (uitgevoerd 
door S C H A D O W ) , N i e n b u r g , Nimptsch (1854) , Nö-
renberg, Nordhausen (toren) , Neunz (1858); — 
Oderberg, Oranienburg (1857), Orlowen (1851), Ott-
niaeliau (1857), Pad-Oevnhausen (1858 evang. en 
r. k. kerk) ; — Pankow, Pasewalk, Pe i lau , Peters-
berg bij I la l le , l ' ie lke, Pinnow (1859), Pleschen, 
Pogorzella (1856) , Pogrzeb in , Pokrzydowo (1860) , 
Polajewo (1854), Polchow (1853), Posen (1800, evang. 
kerk), Potsdam (1856-1863, zes ontwerpen voor r. k. 
kerken), Powitz (1858), Punitz (1853), Purzien bij A n -
naburg (1803), Perver (1S00), Pakosz (1804); — 
Eteichenbach (distrikt T r i e r , 1800), Re i twe in , ltetow, 
Rlieine (1855, parochie-kerk), Rojewo, Rosenberg(1S55, 
r. k. kerk) , Rostarzewo, Rothenburg, R u d i k o w , R u -
dersdorf (1859), R ü d i n g h a u s e n (1855), A l t - R ü d n i t z 
(1855, toren), Reppen (1860), Rogasen ( I860) ; — 
Salzwedel, Samter (1854), Sandebeek (1855), Schape 
(1854), Scherfede (1853), Schildberg (1855, toren), Scho-
cken (1853), Sch i ru ind , Sel iönebeek, Schubin (1800, to
ren), Schulpforte, Schwarzenau , Schwarzwald, See lübbc 
(1800, toren), Sobotka (1S58), Sonsbeck, Sorenbohm 
(1804), Sparsec (1857), Spingen (IS55), Steglitz, Stolp, 
Stolp (St. Maria) , Strohen (1853, toren en facade), 
Stryzowo, Sagan (1800, gymnasiumkerk), Same (1S57, 
begrafeniskerk), Scheidungen (1850); — Tantow, 
Teplitz (drie ontwerpen voor eene evangelische ke rk) , 
Teupi tz , Trebow, Treptow a. l t . (1860, St. M a r i a to
ren); — Ubedissen (1865), Uscz-IIauland (1852); — 
Valber t , Vandsburg ; — Klein-Wanslebeu (1802), 

I Warendorf (1800), W a l l e n b u r g (1853 en I860), St. 
W e n d e l , Weissensee (1854), Werder (1852), Werther 
(1850, herbouwd), Wie lka lonka , Wi r s i t z (1859, evange
lische kerk), Wittgenstein, Witt ichwalde (1864), W ü s -
tebrise (1859), W u l k o w (1859); — Zabrze (1855) , 
Zehdenick (1801 , vergrooting), Zempelburg, Gross-
Ziethen (1S59, toren en voltooijing), Zingst , Z i t zmin 
(1800), Zobteu, Gross -Zöl ln ig . 

11. Kape l l en : — te Tauloic en Xeuhaux; de Nico-
lai-kapel te Obermansberg (1864); détails voor de in 
wendige voltooijing der Orde-kapel tc Lochxtadt (1803); 
ontwerpen voor den grafkelder en de kapel van graaf 
B R A N D E N B U R G in Silezië; van graaf L E H N D O R F in Pruis-
sen, alsmede voor den grafkelder van graaf I IAHN te 
Basedow; grafkapel en tombe voor graaf B I S M A R C K -

B O H L E M te Neuvorpommem; twee ontwerpen voor 
gravin H E N K E L te Wolfsburg in Karinthië, voor gra
vin B R A N I C K A te Kreszocice, voor graaf A R N I M tc Bogt-
zeburg. 

O Monumenten: — voor dc generaals V O N B O Y E N , 

VON M Ü E F L I N G , VON R A U C 1 1 , V O N R A D O W l ï Z , V O N T H I E L E ; 

voor keurvorst J O A C H I M F R E D E R I K , bij Köpenick; op de 
slagvelden van Rossbacli, Leuthen, Eglau, bij Putbus 
en Stresow op het eiland Rugeu; voor L I C H N O W S K I 

en A U E R S W A L D te Frankfort ajM.; voor gravin R E D E N , 

freule B O C K , den heer L . R A V E N É " ; monument en her
inneringskapel van S T . - A D A L B E R T te Fischhausen; mo
nument voor den vierhonderdsten verjaardag der stich
ting van de hoogeschool tc Greifswald; bekroond prijs-
ontwerp voor een gedenktceken voor keizer F R A N S en 
voor een straat te Praag; twee ontwerp-iiionunientcn 
voor het slagveld bij Duppel en op Alsen; ontwerp-
monument voor generaal V O N R A V E N en voor den Königs -
platz te Berlijn (1805). 

D . Konink l i jke en vorstelijke paleizen: — de nieuwe 
slotkapel ') cn de Wit te Zaal van het koninkli jk paleis 
te Berlijn; uitbreiding van het koninkl i jk paleis te 
Breslau met een nieuwen vleugel aan het Paradeplein ; 
verbouwing en vergrooting van het koninkl i jk paleis te 
Erdmannsdorf; verbouwing en vergrooting van het ko
ninkli jk jagtslot te Letzlingen; herbouw van den konink
lijken stamburg te Hohenzollern; voltooijing van het ko
ninkli jk paleis te Koningsbergen in Pr., en versiering der 
Moskovitenzaal aldaar; versiering en nieubelering van 

') Het vaderschap van dit werk deelt STÜI.KB met den grijzen 
hofbouwraad SCHADUW, die de uitvoering vanden bouw bestuurd 
heeft. 

het kasteel Stolzenfels; de gebouwen te Sans-Souci, aan 

welke alle S T Ü L E R sedert 1845 een groot deel had; het 

groothertogelijk paleis te Schwerin (na 1851) ; het pa

leis van den prins van H O H E N Z O L L E R N te Löwenberg; 
ontwerp van een kasteel voor den hertog van Meinin-
gen op Alienstein, van eene v i l l a voor den groothertog 

van Mecklenburg aan den Hei l igendam bij Doberan; 
ontwerp voor de herbouwing van het kasteel van den 

hertog van Mecklenburg-Strefitz te Ncu-Strelitz, voor 

de hertogelijke stoeterij te Meiningen en voor de her

togelijke stoeterij tc Altenburg. 

E . Landhuizen, adellijke verbl i jven: — van den 

hertog V A N L E U C H T E N B E R G te Peterhof, van graaf Z I E -

T H E N te Bamsfedt en Dechfow, van graaf H A H N te Ba-
xedow, van graaf A R N I M te Bogtzeburg, van graaf 

A R N I M te Bluinberg, van graaf S C H L I F P E N B A C H te Arend
sec, van graaf M Y C I E L S K I te Kobylopole, van graaf 

R A D O L I N S K I te Jarocin, van graaf voss te Stavenow, 
van graaf S C H W A R Z E N A U te Dammeren , van den heer 

V O N S E C K E N D O R F te Brook, van den heer VON B E L O W te 

Putzau, van den heer V O N K A R S T E D T te Fretzdorf, van 

den heer V O N B Y E R N te Parchen, van den heer V O N 

O P F E N H E I M te Fuchsberg, van den heer V O N B U G G E N -

H A G E N te Grüssow; — herbouwd of de aangevangen 

werken reeds vol tooid: van prins V O N OGINSKI te Betoio, 
van graaf F I N K E N S T E I N te Ziebingen, van graaf F U R -

S T E N S T E I N te U/lerxdorf, van graaf B R A N I C K I in de 

Ukraine, van graaf POTOCKI te Krzeszorice, van den heer 

V O N S C H I E R S T Ü D T te Laesgen, van den heer V O N S A L -

D E R N te P/aftenburg, van den heer S C H N E I D E R te Jes-
nik. — Ontwerpen van landhuizen, die onuitgevoerd 

gebleven zi jn : voor den heer V O N S T A B L E W S K I te Wilke, 
voor den heer V O N B A R N E K O W te Ralswiek, voor den heer 

V O N B E T i i M A N N te Rauowo, voor graaf V O N P O U R T A L È S 

te Bentschen, voor graaf V O N P O U R T A L F . S bij Neufcha-
tel, van markies VON W I E L O P O L S K I bij Krakau, voor 

prins W I T T G E N S T E I N bij Riga, voor graaf L U C K N E R bij 

Neuhuus, voor graaf H A H N , twee schetsen enz. 

F . Openbare gebouwen van onderscheiden aard. — 

Vier ontwerpen voor den nieuwen dom te Berlijn; vol

tooijing der synagoge te Berlijn , van K N O B L A U C H (na 

1862); het nieuwe museum te Berlijn, onder bijzon

dere leiding van S T Ü L E R in 1857 voltooid); het natio

nale museum te Sfokholm; plan voor het museum tc 

Keulen,- onderscheidene schetsen en ontwerpen voor 

dc nationale galerij te Berlijn; verscheidene ontwer

pen voor den bouw van het huis der afgevaardigden te 

Berlijn (1860—1865); herbouw van het hotel van het 
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ministerie van koophandel, nijverheid en openbare 

w e r k e n ; gebouw voor den regeringspresident te Stettin 
(1860, schets); het universiteitsgebouw te Koningsber
gen in Pr.; het gebouw der akademie van wetenschappen 

te Pesth; het Domstift i n de Oranienburger-strasse te 

Berlijn; het domstift te Ilalberstadt (1856); het M a r -

tins-stift te Erfurt; het Augusteum te Wittenberg; het 

raadhuis te Schulpforte; restauratie van het huis van 

L U T H E R te Wittenberg en het St. Joannis-klooster te 

Stettin (1856); het seminarium te Neuwied(voorgevel); 

het seminarium te Ober-Glogau; het seminarium te 

Preussisch-Friedland; het Domgymnasium te Ilalber
stadt; het gymnasium te Keulen (voorgevel); het 

gymnasium te Kempen (herbouw); het gebouw voor 

den direkteur van het gymnasium te Hohenxtein 
(1862); pastorie en scholen te Altwasser, Lxetzow, 
Posen, Sobotka, Uechingcn, Wormstedt, Zootzen enz.; 

restauratie en inwendige verbouwing van het raad

huis te Koningsbergen in N.M.; toren van het raad

huis te Oppeln (1864); ontwerp van een raadhuis te 

Anclam; ontwerp voor een raadhuis met reaalschool 

te Perleberg; de nieuwe beurs te Frankfort a\M 
(in 1843 voltooid, bekroond prijsontwerp); ontwerp 

van een beursgebouw te Berlijn. — Mil i ta i re ge

bouwen : al de facaden der vestinggebouwen te Konings
bergen, Lötzen en Posen sedert 1842; kazernen te 

Stettin, Spandaw (twee), Dantzig, Munster; wachthuizen 

te Breslau; marinegebouwen te Dantzig enz. — Spoor

wegbouwwerken : gedeelten der bruggen te Dirschau 
en Maricnburg; stationsgebouw bij Dirschau, Egdt-
kiihnen enz. — Prijsontwerp voor een stationsgebouw 

met uitspanningslokaal te Pawloioski (waaraan S T R A C K 

mede arbeidde). 

G . Part ikuliere huizen: — het schilderijen-kabinet 

van R A V E N É ; woonhuis van den heer F R I E D E B E R G , U n -

ter-den-Linden, te Berlijn; van den hofmetselaar H A H 

N E M A N N , in de Fricdrichstrasse tc Berlijn, i d . van 

den heer V O N GERLAcn te Rohrbaeh; i d . der heeren 

B E U T L E R en R E T T I G tc Mühlhause ajM; van den heer 

B A R A T T A te Carrara, verscheidene woonhuizen op het 

platteland; laiidbouw-inrigtingen (boerderijen enz.) van 

allen aard. 

H . Facaden: — voor: de chirurgische k l in iek te 

Koningsbergen; het bestuursgebouw der koninkli jke 

ijzergieterij te Berlijn; het muntgebouw te Berlijn; 
de mijn-akademie te Berlijn; Lazareths-gebonwen te 

Breslau, Wezel, Maagdenburg; het landgeregts-ge-

bouw te Dantzig; de kreitsgeregts-gebouwen te Her* 
l i 
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ford, Asbach-Netiwied, Warburg; de linnenmagazijnen 
te Breslau; het woonhuis van den geheimraad V O N 
C A R L op den Pariserplatz te Berlijn; het woonhuis 
van veldmaarschalk graaf V O N W R A N G E L te Berlijn, de 
brug aan den Oberbaum te Berlijn; de slotbrug te 
Stavenow enz. 

I. Kle ine werken , zoo als : fonteinen te Berlijn 
en elders, terrassen, springbronnen, tuinen en voor
portalen , alsmede enkele gedeelten van ke rken , zoo 
als altaren, preekstoelen , orgels, doopvonten enz., 
waarvoor S T Ü L E R de ontwerpen vervaardigde, wor-

— 1 6 4 — 

den om hun zeer groot aantal niet afzonderlijk ge

noemd. 

Door de overname van dit opstel in de Bouwkun
dige bijdragen, hebben wij gaarne een hulde willen 
brengen aan de nagedachtenis van S T Ü L E R , eerelid 
onzer Maatschappij, d ie , ofschoon zij slechts kort het 
voorregt had hem als zoodanig te bezitten, niette
min groote blijken zijner belangstelling heeft mogen 
ondervinden. 

De Kommittie ran Redaitii. 

WINKELPUI VOOR HET HUIS OP DEN NIEÜWBNDIJK, 
H 193, te A M S T E R D A M , 

in eigendom loebelioorende aan tien heer H . T A D D E L W E S S E L S . 

(MET BENE PLAAT. PL. VII). 

Medegedeeld door den heer JACOB O L I E Jz. 

D e uitnoodiging die door het bestuur der Maat

schappij Tot bevordering der Bouwkunst, op de laatst 

gehouden algemeene vergadering (in Junij 1.1.) tot de 

leden werd ger igt , om bijdragen voor haar tijdschrift 

in te zenden, strekte den ondergetcekende ten spoor

slag om aan dit zoo bill i jk verzoek te voldoen. 

Eigenaardige moeijelijkheden welke zich voor ieder, 

die in het bouwvak werkzaam is , opdoen, zijn ook 

hier ruimschoots ondervonden. 

Het primitieve plan van den eigenaar was, gelijk 

de platte grond verduidelijkt, dat de twee bestaande 

houten hoekstijlen , met den daarop steunenden, en nog 

in zeer goeden toestand verkeerenden houten puiba lk , 

weder zouden worden gebruikt , terwijl de beide be

staande deurstijlen (in de oude pu i was ook nog een 

opgang voor het bovenhuis) alsdan moesten worden 

verplaatst en vernieuwd. 

De bouwverordening echter belette dit , zoodat de 

beide hoekstijlen worden vervangen door gemetselde 

dammen van 28 duim breedte, en een in de doorsnede 

aangetoonden ijzeren puibalk van den I vorm, die 

met hout is opgevuld. De dammen, die ter breedte 

van de door den eigenaar goedgekeurde teekening 

moesten bl i jven, zijn met dagstukken en pilasters op 

ingemetselde klossen gevormd en omkleed. 

M e n was van oordeel, dat het gebruik van hard

steen bij aangenomen houtbouw-motieven wel niet in 

aanmerking kon komen. 

De breedte van den gevel , die 4 el was, bragt 

eene ligte konstruktie mede. Het deftige en degelijke 

bouwkaraktcr bij een zi lverwinkel gewenscht, hebben 

wij o. a. getracht te verkrijgen door een eenigzins die

pen dag, die, zonder de pilasters, 20 ned. duim is , 

terwijl de hoogte der pui tot het uiterst bedrag is opge

voerd. De verdiepinghoogte in den w i n k e l , die 2.65 el 

was, moest blijven zoo als zij was en opdat nu meer 

hoogte voor de pui werd verkregen, is de bovenkant 

van den puibalk op 3.48 el uit den vloer gelegd en 

dit hoogteverschil aan den gevel met een zoogenaamden 

koekoek betimmerd. U i t de opgegeven afmetingen 

blijkt dat geene grootsche vormen bij deze onderpui 

waren toe te passen. 

De bovengevcl moest geheel blijven zoo als hij 

was, van daar dat de voorzijde van de pu i eenigzins 

binnen den gevel is gesteld. Deze handeling is naar 

mijne bescheidene meening te b i l l i jker , omdat de vlugt 

ter hoogte van de p u i , >i 3.48 e l , niet minder dan 

28 duim bedroeg. D c stijlen kwamen dan ook voor 

een gedeelte buiten de fundering, die gelijkstraats 

slechts één steen dik was, te rusten. 
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Door deze omstandigheid was men genoodzaakt, 

de stijlen ieder met één kontrafort, tegen den funde

r ingsmuur aangebragt, te ondermetselen en dezen over 

de geheele breedte van het huis met eene zoogenaamde 

muizentand te verbreeden, ten einde eene nieuwe on-

derheijing onnoodig te maken. 

W i j meenen, met het oog op de teekening, dat ver

dere toelichting overbodig zal zijn, te meer daar de bouw 

ongetwijfeld door zeer vele mijner medeleden van eene 

alledaagsche beteekenis kan worden geacht. Ten einde 

de zilveren voorwerpen zooveel mogelijk tegen stof 

en eventuele ontvreemding te vrijwaren, zijn de win 

kelkasten aan de binnenzijde door ramen af te slui

ten. Boven elke dezer binnenkasten, die met spie-
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gelglas zijn afgedekt, bevinden zich twee gasvlammen, 

die door kappen ingesloten de voorwerpen verlichten. 

D e warmte van deze lichten verspreidt zich tot 

naar bui ten, langs een ronde bu i s , die tot buiten uit

mondt en op dc teekening is aangetoond. 

Al l een zij nog vermeld dat deze verbouwing met 

eenige andere werkzaamheden, waaronder het maken 

van een nieuwen opgang voor het bovenhuis achter 

den w i n k e l , en het dientengevolge veranderen der i n 

deeling van de eerste verdieping, en wat daaruit volgde, 

met zorg en bekwaamheid is afgewerkt door den heer 

p. p. L U N D , mr . timmerman a lh ier , die dc levering van 

de nieuwe onderpui met de daaruit voortvloeiende 

werken op zich genonen had. 

HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW. 
BEKROONDE O N T W E R P E N . 

(MET TWEE PLATEN. PL. VIII EN IX). 

H e t is der redaktie van dit tijdschrift aangenaam, 

door het bestuur der llollandsche maatschappij van 
landbouw in staat gesteld te z i jn , twee door haar be

kroonde ontwerpen, op verkleinde schaal, meer alge

meen bekend te maken. 

1. 

Ontwerp van eene bouwhoeve, waar akkerbouw 

en zuivelbereiding gezamenlijk worden uit

geoefend; voorgesteld op pi. VIII 

Bekroond in 1804 met den tweeden prijs, zijnde 

een gouden eerepenning, cn ingezonden onder de 

spreuk: Die niet zaait, zal ook niet maaijen, door den 

heer D A N I Ë L J . R A N C H E S (destijds) te Amsterdam. 

Het programma van de prijsvraag voor bovenge

melde bouwhoeve, dat onder n° . 215, b l . 151 , der Mede-
deelingen en berigten van de Maatschappij van land
bouw, stuk n 4 . 1, 1S03 is medegedeeld, luidt als volgt : 

(/ liet leveren van een plan met de teekeuingen, 
welke moeten 'bevatten: platten grond, opstanden en 
doorsnede van het hoofdgebouw over de lengte en breedte; 
met eene korte omschrijving, behelzende voornamelijk de 

hoofdafmetingen, de zwaarte en soort der bouwmate
rialen , benevens berekening der kosten eener bouwmans
woning , waarbij in gebruik of in huur zijn 00 bunders 
bouw- en weiland, waarop akkerbouw en zuivelbereiding 
gezamenlijk worden uitgeoefend. 

tl De verlangde ruimte tot berging van ongedorschte 
granen of veldgewassen wordt gesteld op 20 a 25 ku
biek el per bunder, zoodanig iugerigt, dat alles voor den 
bruiker doelmatig is, de veestallingen gemakkelijk en 
ruim, alle gedorschle en ongedorschle granen, hooi, 
werktuigen en brandstoffen geborgen, en door stoom of 

paardenkracht bewogen kunnen worden, en niet meer 
bevat dan het benoodigde ter bewoning van den bouw
man en zijn gezin dienstig, ten einde aan het belang 
run den landheer Ie beantwoorden." 

A a n de memorie van toelichting is de volgende 
omschrijving ontleend: 

H e t gebouw wordt verondersteld gelegen te zijn 
met den voorgevel ten zuiden aan een straatweg. Het 
terrein is rondom door slooten van dien weg en het 
land afgescheiden. 

Eene paalfundering is op de teekeningen niet aan
getoond geworden, dewijl sommige polders die fun-
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dering behoeven en anderen niet. De fundamenten, 

in beide gevallen onmisbaar, zijn bij de bouwsom in 

rekening gebragt. 

De boerderij is ingedeeld als volgt: 

1 °. eene woning vow den boer en zijn gezin, 
2° . de koestal, 
8 ° . het gebouw voor graaf/berging met annexen. 
Ter wederzijde van het woonhuis bevinden zich 

op afstanden van 7.60 e l : 

4°. het zomerhuis, 
5° . de schuur tot berging ran landbouwgereedschappen. 
Ter wederzijde van den koestal zi jn, als geheel vrij

staande gebouwtjes met tusschen ruimte van 16 el aan

wezig : 

6°. de varkensstallen, 

7°. de mestvaalt. 
De ontwerper heeft het noodig geoordeeld de ge

bouwen ieder afzonderlijk te plaatsen , zonder echter de 

dienst te bemoeijelijken. 1, 2 en 3 zijn tot één geheel 

vereenigd, door brandgevels van elkander gescheiden. 

Dat afscheiden der gebouwen heeft het voordeel, dat , 

bij eventuelen b rand , de schade minder groot kan z i jn , 

dan als alles onder één dak ligt. 

Tot toelichting van ieder gebouw afzonderlijk diene 

het volgende: 

1° . De woning voor den boer en zijn gezin bestaat 

ten beganen grond u i t : een slaapkamer, metende 6 bij 

6 e l , waarin twee bedsteden en ééne kast; een woonka
mer van dezelfde afmeting, bevattende twee dubbele 

kasten en een stookplaats. Achter deze kamer is de keu
ken ter oppervlakte van 6 bij 4.00 e l , waarin fornuis, 

kasten, pomp, gootsteen, aanregtbank en brood-bak

oven. Een trap, geleidende naar den zolder, is door 

schotwerk van de keuken afgescheiden; een p r i v é , 

uit de keuken toegang hebbende, is aanwezig. De 

trap kl imt i n het portaal op. Achter de slaapka

mer is een melkkelder van 6 bij 0 e l , die 1.40 el be

neden den straatvlocr ligt. In dezen kelder vindt men 

de karn , de koelkuipen met pomp, de kaaspers en 

eenige kaasplanken. 

Deze kelder is niet te groot gemaakt, omdat de land

man des zomers, wanneer hij de grootste hoeveelheid 

kans en boter bereidt, zijne gereedschappen in den koe

stal plaatst en aldaar zijnen arbeid verrigt. Des win

ters kan de kaasmakerij gevoegelijk i n den kelder ge

schieden. De kelder kan , bij uitbreiding van de boer

deri j , tot den voorgevel worden verlengd. De hoogte 

van de verdieping gelijkvloers is 9.76 el . Op den 

zolder, boven de woon- en slaapkamer, zijn twee 

slaapvertrekken voor kinderen en meiden ingerigt. 

2° . De koestal is lang 20.30 e l , bij eene breedte 

van 10 el en bevat ruimte voor 32 koeijen, die in 

twee rijen zijn geplaatst met de koppen naar den voer-

of middengang. Over de breedte van den stal is een 

gang, die als uitgang naar buiten en tot wegvoering vnn 

den mest dient. Deze in- en uitgangen naar den koe

stal zijn voor den togt met portalen voorzien. Over 

de breedte is de stal ingedeeld als volgt : kruigang 

i 1.20 e l , mestgoot 0.35 e l , standplaats voor het 

( koebeest 1.40 e l , drinkgoot 0.40 e l , middenpad of 

voergang 3.30 e l , drinkgoot 0.40 e l , standplaats voor 

het koebeest 1.40 e l , mestgoot 0.35 e l , kruigang 

| 1.20 el . 

A a n de vier einden van den koestal vindt men 

\ vier uitgebouwde vleugels, toegang hebbende zoowel uit 

den stal als van buiten. Zij bevatten: a. den karnmolen, 
b. de bergplaats voor gedorscht graan, c. de stalling 
voor jong vee, d. de stalling voor ziek vee, en een 

afgescheiden ruimte voor den stier. Mogt het aantal 

ziek vee groo t ' z i jn , dan kan men, door eene afschei-

\ d i n g , plaatsing daarvoor vinden in de bergplaats voor 

bouwgereedschappen. 

Zoowel de kruigang als de standplaats der koei 

jen is behoorlijk afwaterend naar de mestgoot gele

gen. De midden- of voergang is eenigzins gebogen 

gemetseld. A a n het einde van dezen gang vindt men 

eene welpomp. De stal is hoog 3.30 el . De zolder is 

ingerigt voor hooiberging. Op dezen zolder is ter we

derzijde aangebragt een groot dakvenster, dienende 

tot het lossen en laden van het hooi, als wanneer 

het dak van het togtportaal tot vloer dient om het 

hooi met de eerste hand daarop te werpen. De ven

tilatie geschiedt door de jalousickozijnen i n de beide 

lange gevels, en door den ventilator op het dak , als

mede door dc beide beweegbare jalousieramen in de 

brandgevels geplaatst. Deze ramen dienen tevens als 

toegangen tot de goten der belendende gebouwen. 

Eer wij van den koestal afstappen hebben wij aan 

te merken, dat de vloer met tegels is voorzien, en 

dat er regenbakken bezijden dezen stal zijn gelegen, 

voor het geval dat geene goede welbronnen daar ter 

plaatse mogten zijn. 

In den separatiegang tusschen den stal cn het woon

huis bevindt zich een trap (met tegenwigten), als toe

gang tot den zolder. A l de overige diensttrappen in 

de stallen en bergplaatsen zijn op gelijke wijze ingerigt. 

8° . Het gebouw voor graanberging met annexen is 
lang 42.50 el en breed 10.40 e l . De annexen z i jn : 

a. Een paardenstal, l ang 10.40 e l , breed 5 el en 
hoog 3.75 el . Deze stal is ingerigt voor 6 paarden en 
bevat de onderdeden tot voeding en drenking. D e 
afscheiding tusschen de paarden is met houten schot
ten bedoeld, waarboven, op 1.20 el uit den bega
nen grond , ijzeren tral iën zijn aangebragt, zoodat 
de paarden elkander kunnen zien. Deze afscheiding 
kwam ons, hoewel iets kostbaarder, toch doeltref
fender voor dan de lantierboom, die vrij algemeen 
wordt afgekeurd. 

b. Een bergplaats voor het karretje en de rij- of luxe
wagens van den boer. Tevens is er ruimte tot plaat
sing van een brandspuit, onzes inziens een onmisbaar 
werktuig op iedere goed ingerigte boerderij , daar ge
meenlijk de boerderijen een kwartieruurs van elkan
der gelegen zi jn, en de gemeente-spuiten zich in de 
kom van den polder bevinden. D i t wagenhuis is lang 
10.40 e l , breed 5.50 el en hoog.3.75 el . 

c. De dorschvloer. O p dezen vloer kan zoowel met 
den vlegel als met een molen gewerkt worden, daar 
hij van behoorlijke afmeting is. A a n een stoomwerk
tuig voor eene boerderij van slechts 30 bunders bouw
land kan niet gedacht worden. 

d. De schapenstal, metende 0 bij 10.40 el en hoog 
3.75 e l , kunnende ongeveer 40 schapen bevatten. 
Ruiven zijn niet aangetoond geworden, omdat vele 
boeren van den schapenstal een mestvaalt maken en de 
schapen dus vrij rondloopen. Daar de schapenteelt bij 
deze boerderij wel bijzaak zal z i jn , achten wij verdere 
beschrijving overbodig. De deuren in dit ontwerp 
draaijen allen buitenwaarts, behalve die van het woon
huis. De beladen wagens kunnen i n een doorrid, die 
aan de voorzijde is aangebragt, gevoegelijk ontlast wor
den. De ruimten boven den paarden- en schapenstal 
zijn ingerigt voor hooi- en stroo-berging. Roven het 
wagenhuis is de slaapplaats voor een knecht. Voorts 
is in de graanberging, door een houten schot, een 
slaapplaats voor een tweeden knecht aanwezig. Dooi
de raampjes bezijden de pomp heeft hij een overzigt 
op dc beesten en kan dadelijk bij de hand zijn. 

Overal is door ventilators voor luchtverversching 
gezorgd. A l l e ramen in stallen of bergplaatsen zijn 
van onderen afgehangen cn zoodanig naar binnen draai-
jende gemaakt, dat alle togt op de beesten vermeden 
wordt, en de te warme lucht , die tot onder dc zol
ders zal stijgen, wordt weggevoerd. 

4° . Del zomerhuis is lang 13.50 el en breed 0 e l . 

He t bevat: een woonkamer welke des zomers in ge

bruik i s , een kookplaats voorzien van aanregtbank, 

fornuis en kookketel , dienende om water te koken 

en varkensvoer te bereiden; deze kookplaats dient 

tevens tot waschplaats van melk en andere materialen ; 

voorts een privé en eene turf bergplaats. De hoogte 

van deze vertrekken is 4 el . A a n de sloot is een 

stijgcr aangebragt. 

5° . De schuur tot berging van landbouwgereedschap
pen is van dezelfde afmetingen als het zomerhuis. Zij 

dient tot berging van wagens, karren , eggen, ploe

gen , r o l l en , i n één woord van al het materiaal dat 

j de landman in voorraad en dagelijks noodig heeft. D e 

zolder boven deze schuur dient tot berging van vlas 

! of peulvruchten en tot voorraadmagazijn. 

6° . De varkensstallen zijn in twee rijen geplaatst 

en ingerigt voor 12 varkens. A l l e hokken zijn onder

l i ng door schotten afgescheiden en meten ieder 1.S0 el 

bij 1.30 el . Voorts heeft ieder varken een open ru im 

' van 2 el bij 1.30 el . De middengang wordt door twee 

muren ter hoogte van 1 el gevormd. De voerbakken 

zijn in de hoeken geplaatst en twee aan twee door 

bouten aan elkander verbonden. In de afscheidings

muurtjes zijn schuifluikjes aangebragt, dienende tot in

storting van voeder in de bakken. 

7°. De mestvaalt is overdekt en heeft een afme-

! t ing van 8 bij 9 el . De vloer is uit de vier hoeken 

naar binnen afbellend tegen den gierput gemetseld, 

zoodat de gier zich in dien put vergaart en door mid

del van eene pomp over den mest wordt verspreid. 

A a n de zijde van den koestal is een deur tot inkrui j ing 

van den mest, terwijl die aan de achterzijde tot weg

voering naar het land dient. De ramen, met lucht-

schermen betimmerd, voeren de bedorven lucht naar 

buiten. 

De ru imten , ter wederzijde van het woonhuis ge-

i legen en aan hel zomerhuis en de bergplaats sluitende, 

zijn met laag groen of heestergewas beplant. Te r 

overdekte gemeenschap zijn ter wederzijde zoogenaamde 

j verandaas aangebragt, die met hekken , aan de achter-

I of plaatszijde, zijn afgescheiden. 

Achten de graanschuur zijn vier hooibergen met 
j kappen aangetoond, die den voorraad voeder bij lang

durige winters bevatten. 

De toegangen tot het land en de boerderij ge-

schieden door bruggen; zij zijn op het situatie-plan 
aangetoond. 
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O p de werf zijn, tegen het zomerhuis en de berg
plaats voor bouwgereedschappen, twee ijzeren pompen 
aanwezig. 

Ontwerper heeft verondersteld dat de slooten door
loopend z i jn , drinkbaar water bevatten en dikwijls 
worden uitgemalen. 

Misschien zullen er onder dc heeren beoordeelaren 
z i jn , die aanvoeren, dat het zomerhuis, de bergplaats 
voor bouwgereedschappen en de varkensstallen overbo
dig z i jn , dat de boer genoeg heeft aan zijne drie ver
trekken, dat het wagenhuis van voldoende afmeting 
is tot berging van landbouw-gereedschappen, dat 
de varkensstal, geen hoofdzaak zijnde, best in den 
schapenstal kan gemaakt worden door middel van 
een schot; maar wij veroorloven ons de bescheidene 
opmerking, dat het doel der Maatschappij niet kan 
zijn de vraag naar een goedkoop boerderijtje, maar 
dat zij het plan van eene modelhoeve verlangt. O m 
die reden is hier niet te veel ruimte aanwezig; 
immers de boer klaagt altijd over te weinig ruimte 
en bij bekrompene lokaliteiten zal hij nimmer dan 
met zeer hooge bouwkosten zijn geheel doeltreffend 
kunnen vergrooten. W i j hebben desniettemin het 
hoofdgebouw zoodanig zamengesteld, dat het naar onze 
meening een goed geheel oplevert en aan de eischen 
van den landheer, die slechts zijn profijt op oog 
heeft, beantwoordt. 

De begrooting vermeldt de kosten van ieder deel 
of gebouw afzonderlijk en sluit met eene algemeene op
gave van bouwkosten voor de boerderij. (Zie hieronder). 
W i j hebben bij onze kons t ruk t i ën en berekeningen 
alle pracht en overdaad vermeden. W i j hebben niet 
te ru im begroot en geven geene cijfers die te laag 
zijn. Daarbij is verondersteld, dat de wijze van ver
voer voor de bouwmaterialen gunstig is en geene bui
tengewone onkosten vordert. 

De bouwkosten voor dc boven omschreven boerderij, 
die door den ontwerper zeer gedetailleerd zijn opge
geven, bedragen voor: 

het woonhuis ƒ 4S75.40 
den koestal met de uitbouwen. „ 4111.88 
de graanbcrgplaats cn annexen „ 4910.43 
het zomerhuis „ 1945.78 

de bergplaats voor bouwgereedschappen. „ 1521.71 
de varkensstallen „ 890.92 
de mestvaalt „ 1158.49 

transporterc ƒ 19414.01 
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transport ƒ 19414.61 
diverse uitgaven, als: de b rug , twee 

pompen, stijgers, ijzerwerk, de veran-
daas, de escausijnsche steen en de 

spruiten naar den gierput „ 1078 37 
/ 20492 98 

admistratiekosten en winst voor den aan
nemer „ 2000.— 

Totaal . . / 22492.98 

I I . 

Ontwerp van vier arbeiderswoningen onder één 

dak; voorgesteld op pl. IX. 

Bekroond met den tweeden prijs, zijnde een z i l 
veren eerepenning, en ingezonden onder de spreuk: 
Kleinigheden Zeiden to/ volmaking, door den heer J . D E 
H A A N te Amsterdam, 

Het programma der prijsvraag door de Maat
schappij in 1863 uitgeschreven, is van dezen inhoud: 

ii Het leveren van een plan met de teekeningen, voor 
nier arbeiderswoningen onder één dak, die elke moe/en 
be ral ten eeu woonvertrek met zolder, bedstede, kelder 
enz. Bij iedere woning moet tevens een varkenshok zijn. 

i, Het uiterlijk moei een goed aanzien hebben , terwijl 
iedere woning met voordeel voor den eigenaar tegen ƒ 1 
per week moei kunnen verhuurd worden." 

Aan de memorie bij dit ontwerp gevoegd is het 
volgende ontleend: 

De ontwerper heeft getracht aan het bij de vraag 
gestelde te voldoen. De voorkamer van elke der vier 
woningen bevat: eene bedstede, twee kasten, den 
toegang naar den zolder en een kook- tevens stookfor-
nuis , hetwelk door twee glazen deuren i n dier voege 
is afgesloten dat het rooken wordt voorkomen. Bij 
en in verband met de woonkamer bevindt zich eene 
waschplaats, waarin kast en privaat en waaronder de 
gevraagde keider tot berging van proviand is aange
bragt. U i t deze waschplaats heeft men toegang tot 
het bleekveld en het varkenshok. Iedere woning 
heeft een eigen ingangportaal en een zolder; de be
dorven lucht van elke woonkamer kan door middel 
van luikjes in het plafond ontsnappen; daarenboven is 
de versche lucht tot onder den benedenvloer gebragt, 
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en kan alzoo tot de kamers worden gevoerd. Iedere 
woning is i n de opstanden aangetoond, hetzij door 
voor- of terug-gaande banden. Bij de gevels zijn roode 
en gele metselsteenen toegepast. De ontwerper meende 
daardoor het landelijk bouwkarakter te verhoogen, en 
het eentoonige of sombere tc vermijden. Het programma 
verlangt, dat iedere woning a eeu gulden per weck met 
voordeel voor den eigenaar te verhuren is. Door deze 
bepaling zou de eigenaar jaarlijks ontvangen eene som 
van ƒ 2 0 8 , welke inkomst 47a pCt . rente vertegen
woordigt van een kapitaal groot ongeveer ƒ 4 7 0 0 . 

De begrooting van deze vier woningen is als volgt: 
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Aan graaf- en fundeer-metselwerk, kelder 
en het trasraam f 

Aan opgaande muren „ 

Aan hout en timmerwerken u 
Aan diversen, als: varkenshokken , bestra

t ing , portaalvloeren, gootsteen en steen-
houw werk, stortkuilen , i jzer-cn pleister 
werk , glas en schilderen en loodgieters-
werk , 

995 .— 
795.— 

1715.— 

10 pCt. winst 
Totaal 

„ 800 . - -
ƒ 4 3 0 5 . -

. „ 430.50 
ƒ 1735.50 

IETS OVER HET UITSCHRIJVEN VAN PRIJSVRAGEN 
door de Maatschappij „ T o t bevordering der Bouwkunst." 

I. 

n Aan de redactie van D E GIDS. 

vIn het December nommer van het maandwerk de 
Gids lees ik met belangstelling eene beschouwing 
over de prijsvragen, in dit jaar uitgeschreven door dc 
Maatschappij waarvan ik sedert 1851 de eer heb 
medebestuurder te z i jn , en , na de aftreding van den 
heer D . D . B Ü C H L E R (thans eere-voorzitter), gedurende 
ongeveer drie jaar het voorzitterschap bekleed. 

n Persoonlijk met gunstigen uitslag deelgenomen 
hebbende aan de wedstrijden door de Maatschappij 
opengesteld in 1842, 1846 en 1S47 , en sedert als 
haar secretaris van 1853 tot 1861 medegewerkt heb
bende aan de redactie der programmaas, acht ik mij 
niet onbevoegd tot toelichting van het behandelde on
derwerp en tot aanwijzing van de bedoelingen, die dc 
Maatschappij zich voorstelt bij het jaarlijks uitschrijven 
van hare prij vragen. 

w Het is uit dien hoofde dat ik de vrijheid neem bij 
deze op te komen tegen eene onnaauwkeurigheid in 
de voorstelling, ten aanzien van het eerste onderwerp 
der onlangs uitgeschreven prijsvragen , in de desbetref
fende aankondiging in uw geacht tijdschrift, (bladz 501). 

,i De schrijver van bedoeld artikel uit het vermoeden 
dat het uitschrijven van de prijsvraag welligt zijne 
aanleiding heeft gevonden in het mis lukken van den 
wedstrijd opengesteld i n 1S63 door de kommissie tot 

voorbereiding der stichting can een museum Koning Willem 
de Eerste, te Amsterdam. D i t is echter geenszins het 
geval. Reeds in 1859, dus vier jaar voeger dan de 
laatstbedoelde prijsvraag, heeft het bestuur der Maat
schappij , geheel uit eigen beweging en bij vrije keuze 
uit andere onderwerpen, als eerste onderwerp der jaar
lijksche prijsvragen uitgeschreven : / /„Een museum voor 
kunstwerken en oudheden voor eene groote stad des 
R i j k s , " " en wel naar aanleiding van de toen reeds ter 
sprake gebragtc noodzakelijkheid van en behoefte aan 
de oprigting van een zoodanig gebouw hier te lande. 

„ D i e prijsvraag i s , zoo als meermalen met andere 
onderwerpen bij eene eerste uitschrijving door deze 
Maatschappij het geval is geweest, aanvankelijk onbe
antwoord gebleven, cn het is evenzeer op grond van 
vroegere uitkomsten, dat het bestuur, na verloop van 
eenigen t i jd , zoodanig onderwerp, met eenige wijzi
g ing , aan de orde stelt, opdat de door sommige me
dewerkers gemaakte vdórstitdién niet ten eenenmale 
nutteloos blijven. Zoo is dan ook in dit jaar (1S05) 
deze vraag op nieuw voorgedragen en , met behoud 
van dc algemeene s t rekking der vraag zoo als zij in 
1859 was voorgesteld, daarin de bebouwde oppervlakte 
van 2000 vierkante el tot 2400 vierkante el gebragt; 
voorts is in het midden eene groote zaal met boven
licht gevraagd, tot het tentoonstellen van zware of om
vangrijke voorwerpen der oudheid. 

„ D a t de herhaling van vroeger onbeantwoorde of 
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onvoldoend beantwoorde prijsvragen goede uitkomsten 
kan opleveren, is gebleken bij de prijsvraag van een 
schouwburg, achtereenvolgens uitgeschreven in 1842 en 

| 1844 (onvoldoende beantwoord) en laatstelijk in 1848, 
waarop twee antwoorden zijn bekroond geworden; 
bij de prijsvraag van eene slagtplaats (abattoir), uitge
schreven in 1847 (onvoldoend beantwoord), herhaald 
in 1849 en toen bekroond; bij de prijsvraag van 
een hotel niet stallingen voor eene groote stad, uitge
schreven in 1858 (onbeantwoord) herhaald in 1861 , 
toen aan 2 antwoorden accessits zijn toegekend. Even
zoo is het geval geweest met de prijsvraag van eene 
bibliotheek voor 100,000 banden, uitgeschreven in 1851 
(onvoldoende beantwoord), herhaald in 1856 (onbe
antwoord) en laatstelijk in 1804, waarop een ant
woord is ingekomen, dat thans door heeren beoor
deelaren wordt onderzocht. 

„ D e schrijver van het artikel in uw tijdschrift maakt 
dc aanmerking dat het programma niet uitvoerig ge
noeg is omschreven, en daardoor voor de mededingers 
minder duidelijk is, waarvan verschil in opvatting 
het gevolg zou z i jn , en hetgeen aanleiding zou geven 
tot teleurstelling der mededingers. 

„Ziedaar een verwijt, dat i k , als l i d des bestuurs 
en als architekt vertrouwd met de mededinging naar 
uitgeloofde prijzen, ook voor sedert uitgevoerde ge
bouwen, niet onbeantwoord mag laten. Het zij mij 
vergund er het volgende tegen aan te voeren. 

„ E r moet onderscheid gemaakt worden tusschen 
prijsvragen voor bouwwerken die uitgevoerd moeten 
worden (waarbij dan vooral de kosten van oprigting 
in aanmerking komen), en prijsvragen die ten doel 
hebben oefening in de kompositie naar een gegeven 
onderwerp. — Tot deze laatste soort behooren de 
prijsvragen door de Maatschappij Tof bevordering der 
Bouwkunst uitgeschreven. Zij verlangt van de be
kroonde ontwerpen eene doeltreffende inr ig t ing en een 
gepast karakter, met inachtneming van konstruktieve 
bestaanbaarheid en monumentale opvatt ing, altijd voor 
zooveel de onderwerpen zelven medebrengen. In dit 
opzigt zal het overbodig zijn te betoogen dat de me
dedingers vrijheid van opvatting moeten hebben, en 
dat eene minutieuse omschrijving van de inr igt ing zeker 
belemmerend, zoo niet nadeclig, zou kunnen worden. 

„Gehee l anders is het gelegen met piogranuuaas 
voor bouwwerken die ter uit roering bestemd zi jn, voor 
een bepaald doel , op een gegeven terrein en met in
achtneming van eene niet te overschrijden bouwsom. 
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In zoodanig geval kunnen de mededingers niet om

standig genoeg bekend gemaakt worden met de eischen 

van de dienst en met de minima van oppervlakten, voor 

de onderscheidene lokalen vereischt of gewenscht. 

„Bij vergelijking van de programmaas voor een 

museum door de Maatschappij Tot bevordering der 
bouwkunst in de jaren 1859 en 1865 uitgeschreven, 

met dat van de kommissie voor het Museum koning 
Willem de Eerste, zal het voor ieder duidelijk zijn 

dat de omschrijving der verlangde lokalen veel uitvoe

riger is in de eerstgenoemde prograramaas dan in het 

laatstgenoemde hetwelk ter uitvoering was bestemd, en 

; nog wel met bepaling van het maximum der bouw-

j kosten. 

„ I n de eerstbedoelden wordt o. a. de oppervlakte 

van het te bebouwen terrein opgegeven, maar de ver

deeling der zalen en de wijze van dagverlichting aan 

I het oordcel der ontwerpers overgelaten. In het laatst-

[ genoemde wordt de bebouwde oppervlakte niet gepre

ciseerd, maar de gezamenlijke lengte der muurvakken 

en het systeem van dagverlichting uitvoerig opgegeven. 

Ieder bouwkundige zal toestemmen dat deze lengte op 

I zeer verschillende wijzen bereikbaar is , doch met niet 

| minder groote afwisseling in oppervlakte van het be-

noodigd bouwterrein en dientengevolge ook zeer uit-

eenloopende kosten voor de uitvoering. 

„ Zel f deelgenomen hebbende aan de beoordeeling 

! der ontwerpen ten vorigen jare op de prijsvraag van het 

Museum koning Willem de Eerste ingezonden, en later 

! op uitnoodiging der kommissie ad hoe twee schets

ontwerpen (alsnog bij mij berustende) daarvan ge

maakt hebbende, kan ik de verklaring afleggen, dat 

het voorname beletsel voor den gewenschten uitslag 

moet gezocht worden in de beperktheid van de bouw

som, die voor eene monumentale uitvoering onvol-

l doende is. 

„ D e Maatschappij Tot bevordering der bouwkunst 
stelt de voorwaarden voor hare prijsvragen geheel af

gescheiden van de kosten der ui tvoering, ja zelfs 

veelal zonder opgaaf van de oppervlakte van het ter

rein. Zij verlangt de bouwkunstenaars vrij te houden 

van den dwang, door de grenzen dier kosten of be

perktheid van terrein in de praktijk gesteld. Maar al 

te dikwerf toch zijn zij als oorzaak aan te wijzen, dat de 

werkelijk uitgevoerde bouwwerken beneden de waarde 

blijven welke de kunstenaar, die ze heeft ontworpen, 

er aan had kunnen geven, hetzij door vrije ontwik

kel ing van de hoofdvormen, monumentaliteit van ma-
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teriaal of gepasten rijkdom van plastische sieraden. 
„Onbil l i jk is het veelal daarom, onze nederlandsche 

bouwwerken in vergelijking te brengen met die van 
het buiterdand. Gerust kunnen onze bouwkundigen 
beweren (vooral bij openbare bouwwerken), dat de 
beschikbare gelden hier te lande nimmer in evenredig
heid zijn met de sommen daaraan elders ten koste gelegd. 
W i l men alzoo den geest voor deze kunst niet ten eenen-
male uitdooven, dan wordt het noodzakelijk aan de 
bouwkunstenaars hier te lande de gelegenheid tc geven 
van hunne talenten te doen bli jken, afgescheiden van 
de praktische uitvoering hunner ontwerpen. Daartoe 
heeft de Maatschappij Tot bevordering der bouwkunst 
sedert hare oprigting in 1812, en op het voetspoor 
van hare voorgangster, de Maatschappij Tot aanmoediging 
der bouwkunde van 1819 tot 1829, het uitschrijven 
van prijsvragen naar gegeven onderwerpen als de eerste 
harer verpligtingen erkend, doch tevens, als hoofd
voorwaarde tot bereiking van haar oogmerk, zich moe
ten wachten voor eene te ver gedreven uitvoerigheid 
in de eischen van de programmaas door haar uitge
schreven, opdat, met behoud van het hoofddoel der 
prijsuitschrijvingen, de mededingers, bij volkomene vrij
heid van opvatting, zooveel mogelijk losgemaakt worden 
van de banden, die in de bouwpraktijk zich in den re
gel op pijnlijke wijze doen gevoelen. Het programma 
van 1859, zoowel als dat van 1865, is aan deze be
ginselen getrouw gebleven. 

„Opmerkel i jk is het overigens, en het strekt tot be
vestiging van de juistheid der inzigten van de Maat-
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schappij, dat juist de vragen waarvan het programma 

de ruimste opvatting toeliet, het meest voldoende zijn 

beantwoord geworden. 

„ D e redaktie zal mij verpligten deze beschouwin

gen mede te deelen aan den schrijver van het artikel 

over de prijsvragen der Maatschappij Tot beoordering 
der bouwkunst, die niet naauwkeurig schijnt bekend 

te zijn met hetgeen door deze instell ing wordt gedaan 

en bedoeld, en wiens oordeel daarover, voor zoover 

dit uit het artikel in de Gids is op te maken, dien

tengevolge evenmin naauwkeurig heeft kunnen wezen. 

„ M e t de verzekering van mijne bijzondere hoog

achting heb ik de eer te zijn, 

„ van de redaktie voornoemd 
Amsterdam, „de dw. dienaar 

18 December 1865. A . N . G O D E F R O Y . " 

I I . 

„ WelEd. Heer! 
„ A . N . G O D E r ' R Ü Y . 

„Amsterdam, 21 December 1865. 

„ WelEd. Heer. 

„ I n g e v o l g e uw verzoek, hebben wij nevensgaand 

stuk ter lezing gegeven aan den referent van de prijs

vragen der Maatschappij van bouwkunst, die er kennis 

van heeft genomen. 

„Wi j zenden het u hierbij terug. 

„ M e t alle acht ing, 
„JJe redaktie van D E G I D S . " 

ALGEMEENE TENTOONSTELLING VAN NEDERLANDSCHE NIJVERHEID EN KUNST, 
GOEDGEKEURD DOOB Z. M. DEN K O N I N G , 

te tonden in iel PALEIS VOOR V O L K S V L I J T te Amsterdam, 1866. 

R E G L E M E N T . 

A R T . 1. 

In het Paleis voor Volksvlijt za l , onder goedkeu
ring van zijnen Hoogen Beschermheer Z . M . den K o 
ning, in het jaar 1866 eene nationale tentoonstelling 
worden gehouden van N I J V E R H E I D E N K U N S T . 

A B T . 2. 

De zorg voor en de regeling van deze tentoon
stelling is opgedragen aan eene hoofdkommissie. 

Dl.. X V . 

Bovendien is in elke provincie eene gewestelijke 
kommissie, en worden in elke voorname gemeente 
lokale kommissiën gekozen om de belangen der inzen
ders te behartigen. 

Door genoemde kommissiën zullen alle verlangde 
inlichtingen worden verstrekt. 

A B T . 3. 
De tentoonstelling wordt geopend 17 Junij en ge

sloten 17 October 1866. 
12 
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A R T . 4. n 
Op deze tentoonstelling worden aangenomen: 
a. alle voortbrengselen van nederlandschen land

bouw en voorwerpen van nijverheid binnen het 
Rijk vervaardigd, die door bewerking, hoeda
nigheid, bruikbaarheid, sierlijkheid van vorm 
of min-kostbaarheid de aandacht verdienen; 

6. voortbrengselen van schilder- en beeldhouw
kunst , vervaardigd door nederlandsche meesters, 
zoowel hier als in het buitenland woonachtig. 

Uitgesloten z i jn : 

levende dieren en stoffen, die hetzij aan bederf 
onderhevig, hetzij voor ontploffing of zelfontbranding 
vatbaar zijn. 

A R T . 5. 

De voorwerpen moeten in zoodanige hoeveelheid 
worden ingezonden als ter beoordeeling noodig is. 

A R T . 6. 

De hoofdkommissie behoudt zich voor, de voor
werpen, waarvan zij de plaatsing, uithoofde van o n - . 
geschiktheid als anderzins, ondoelmatig acht, te wei
geren. 

A R T . 7. 

Zij die voorwerpen voor de tentoonstelling verlan
gen in te zenden, zijn gehouden daarvan, vóór 1 A p r i l 
186C, aan de naastbij gevestigde lokale kommissie 
schriftelijk en vrachtvrij berigt te doen toekomen, met 
vermelding van de soort der voorwerpen en van de 
benoodigde plaatsruimte. 

A R T . 8. 
De voorwerpen moeten voorzien zijn van eene ver

klar ing van den inzender, volgens model bij de plaat
selijke kommiss iën verkrijgbaar gesteld, dat z i j , bin
nen het K i j k , door hem zeiven of onder zijn opzigt, 
zijn vervaardigd. Deze kommiss iën hebben het regt, 
zich van de juistheid dezer verklaring te vergewissen. 

A R T . 9. 

De voor de tentoonstelling aangenomen voorwer
pen moeten behoorlijk ingepakt (vrachtvrij tot aan de 
daarvoor aan te wijzen plaats), van 7 tot 22 M e i aan de 
hoofdkommissie der tentoonstelling in het Paleis voor 
volksvlijt worden ingezonden, vergezeld van eene schrif
telijke opgave van den naam en de woonplaats van 
den inzender en van de gezonden voorwerpen. 

Ti jdig zal worden bekend gemaakt de wijze waarop 
het vervoer kosteloos of tegen verminderden prijs kan 
geschieden. 

De ontvangen voorwerpen blijven tot de sluit ing 

der tentoonstelling toevertrouwd aan de zorg der hoofd
kommissie. 

De tentoongestelde voorwerpen zul len , buiten be
zwaar der inzenders, tegen brandschade worden ver
zekerd, terwijl verder de noodige maatregelen van 
toezigt zullen worden genomen tegen beschadiging 
of verlies, waarvoor de hoofdkommissie echter niet 
aansprakelijk blijft. 

A R T . 10. 

De terugzending der tentoongestelde voorwerpen 
zal geschieden binnen eene maand na de sluit ing. 

Het zal den inzenders vrijstaan, schriftelijk op te 
geven, of zij zeiven voor de inpakking en verzending 
der goederen wenschen te zorgen, dan of zulks aan 
de hoofdkommissie wordt overgelaten. 

A R T . 11. 

De voorwerpen mogen gedurende de tentoonstel
l ing niet worden teruggenomen. In bijzondere geval
len zal de hoofdkommissie daarop eene uitzondering 
kunnen toestaan. 

A R T . 12. 

E r zal een katalogus van de tentoongestelde voor
werpen worden opgemaakt. In verband daarmede wor
den de inzenders uitgenoodigd, eene beknopte en za
kelijke beschrijving van de door hen i n le zenden 
voorwerpen bij hunne goederen te voegen. 

A R T . 13. 

De tentoongestelde voorwerpen kunnen worden 
verkocht. V a n den verkoopprijs wordt 5 pCt ten bate 
der tentoonstelling afgetrokken. 

A R T . 14. 

E r zal eene verloting worden gehouden van de aan 
te koopen voorwerpen, na bekomen magtiging van 
Z . M . den K o n i n g . De voorwaarden dier verloting 
zullen nader worden bekend gemaakt. 

A R T . 15. 
Het staat den inzenders van nijverheids- en land-

bouw-voortbrengselen v r i j , de prijzen op de ten ver
koop bestemde voorwerpen te hechten. 

A R T . 16. 
Den inzenders wordt een doorloopende persoon

lijke toegangkaart verstrekt. 

A R T . 17. 
He t staat deu inzenders vr i j , een persoon, ten genoe

gen der direktie van het Paleis voor volksvlijt, bij hunne 
voorwerpen ter bewaking of verklaring te plaatsen. 

A R T . 18. 

Het gebruik van stoom, water of gas zal den in 

zender worden verstrekt tegen een nader vast te stel

len tarief. 

A R T . 19. 

De beoordeeling der tentoongestelde voorwerpen 

wordt opgedragen aan een door Z . M . den K o n i n g 

te benoemen jury. 

A R T . 20. 

E r zullen worden toegekend gouden, zilveren en 

bronzen medailles cn getuigschriften. 

Direkteuren tan het Paleis ooor Volksvlijt, 

Amsterdam, 

81 December 1865. 

Dr. S. SAHPHATT, 
J'retident. 

M B . .1. A. V A N E Y K ; 
IHrekt-Sekret. 

P R O G R A M M A , 

A F D E E L I N G I. 

GRONDSTOFFEN', PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE STOFFEN DIENENDE 

TOT VOEDING E N ANDER GEBRUIK. — SCHEIKUNDIGE VOORT

B R E N G S E L E N . — V E B F 8 T O F F E N . 

K l » s r . 

1. Grondstoffen, ruw of na eene eerste bewerking, 

meststoffen, brandstoffen. 

2. Scheikundige zelfstandigheden, verfstoffen enz. 

3. Voortbrengselen van landbouw en nijverheid tot 

voeding en ander gebruik van den mensch. 

A F D E E L I N G II . 

HTTI8-, WATER- EN SCHEEPSBOUW. — W E R K T U I G E N EN GEBF.ED8CHAPPEV 

IN GEBRUIK BIJ V E B S C H I L L E N D E KUNSTEN E N W E T E N S C H A P P E N . — 

HUISRAAD. K L E E D 1 N G 8 T U K K E N . — G O U D , Z I L V E R , E D E L G E 

STEENTEN EN ANDER META AL W E E K . — V L E C H T - EN SPINWEBK. — 

B O E K - , DRUK- EN BINDWERK. — GLAS- EN A ARDE W E E K . 

4. Bouwmaterialen, burgerlijke bouwkunde, mo
dellen. 

5. Werktuigen en gereedschappen in gebruik bij land
bouw, fabrieken en zeevaart. 

6. Mi l i ta i re genie, wapening en kleeding, geschut en 
andere wapenen. 

7. Scheepsbouw en scheepstuigen, modellen en tee
keningen. 

8. Spoorweg-materieel (met inbegrip van stoomsle
pers en wagens), rijtuigen niet bestemd voor spoor
wegen. 

9. W i s - en natuurkundige instrumenten, uurwerken. 

10. Messenmakerswerk, heelkundige instrumenten en 
verbanden. 

11. Muziekinstrumenten. 

12. Wol len en zijden, gesponnen en geweven stoffen. 

13. L innen en katoenen gesponnen en geweven stof

fen, touwwerk, netten. 

14. Leder en lederwerk, schoen- en zadelmakerswerk. 

15. B o n t , veeren, haar en balein. 

16. Kleed ings tukken , hoeden enz. 

17. G o u d - en zilverdraad, borduur-, kant- en bre i 

werken , galon- en passementwerken. 

18. Goud- en zi lverwerk, edelgesteenten enz. 

19. Metalen en honten voorwerpen voor huiselijk ge

b r u i k , smids- en slotenmakerswerk. 

20. Meubelmakeri j , lak- en schilderwerk, spiegels, 

behangselpapier, ameublement. 

21. Glas en glaswerk voor huiselijk gebruik en de

koratie. 

22. Aardewerk. 

23. Voorwerpen van stroo, teenen, biezen enz., mat

en mandenwerk, gekuipt vaatwerk, borstelwerk. 

24. Papier, giet-, d r u k , boek- en b indwerk, kar 

ton n ages. 

25. Kunstdraaijerswerk, voorwerpen in ivoor , schild

pad , hoorn cn fijn hout, haarwerk, boetseerwerk, 

kunstbloemen, toiletartikelen. 

26. Photographiën op papier enz., pho to - l i thograph iën , 

he l iog raph iën , s t é réoscopen , toestellen en schei

kundige praeparaten, papieren li jsten, passe-par-

touts en andere benoodigdheden voor de photo

graphic. 

A F D E E L I N G III . 

SCHOONE K U N S T E N . 

27. Schilderijen in olie- en waterverf, teekeningen. 

28. Beeldhouwwerk, modellen , graveerwerk in en op 

steen cn metaal. 

29. Etsen en plaatdrukken. 

30. Bouwkundige teekeningen, plans enz. 

De hoofdkommissie voor deze algemeene tentoon» 
• stellino van nederlandsche nijverheid en kunst heeft alle 

nederlandsche indust r ië len en kunstenaars uitgenoo
d igd , door inzending der voortbrengselen van hunne 
nijverheid tot die tentoonstelling mede te werken. De 

; uitmuntende inr ig t ing , welke het Paleis voor ro/ksr/ijt 
daarvoor aanbiedt, de krachtige ondersteuning, welke 
door de Hooge Regering en door de Staten-Generaal 
bij het toestaan van een belangrijke subsidie verleend 
wordt , moeten, naar het oordeel der hoofdkommissie, 
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zeer velen tot inzending aansporen. Moge van de gun
stige gelegenheid, welke thans opengesteld wordt om 
den toestand der nijverheid en dien van de beoefening 
der schoone kunsten in Nederland algemeen te doen 
kennen, ruimschoots gebruik gemaakt worden, opdat 
het b l i jke , hoe goed de nederlandsche nijverheid aan 
de vele maatschappelijke behoeften weet te voldoen en 

De provinciale kommiss iën : 

in Noord-Brabant: de hh. H . VAN DER V E N , te Boxtel; 
c. c. L U T K I E , te 's Hertogenbosek; J . H . A. D I E P E N , president, 
te Tilburg; G. BOsCH, sekretaris, tc '* llerlogenbnsch , en A. 
F. VAN MOOBSEI . , te Eindhoven; 

in Gelderland: de hh. J . J . VAN B R A A M , te Arnhem; D. 

AI.BERS , te Zutphen; J . VAN DER T O O K N , te Nijmegen; P. 

KOK A N K E R S M I T , te Apeldoorn, en R. VEEN V A I . C K , te Har
derwijk; 

in Zuid-Holland: de hh. mr. K A P P E Y N E VAN DE COP-

PELI.O , te Gravenl/age; J . P. BREDIUS , te Dordrecht; J P. 

VIRULY , te Gouda, en J . c Z A A L B E R G , te Leiden; 
in Noord-Holland: de hh. \v. p. A. BEIJERINCK , te Am-

sterdam; A. P E R K , te Hilversum; P. SMIDT VAN G E L D E R , te 
Wormerveer; o. H . MATTHKS , te Amsterdam, en L . J . IMMINK 

te Zaandam; 
in Zeeland: de hh. B. A. F O K K E R , president, te Middel 

burg; s. o. NACTA VAN DER GRIJP , te Zierikzee; A. K A K E B Ë F . K E , 

te Goes, en jhr. mr. J . W. M . SCIIOREK , sekretaris, te Mid
delburg ; 

in Utrecht: de hh. J . VAN DEN WALL B A K E , te Utrecht; \ 
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met welke krachten zij tegenover de mededinging van 
die van andere landen kan optreden. De belangstel
l i n g , welke voor deze nationale tentoonstelling is le
vendig geworden en een talrijk bezoek uit alle oorden 
des vaderlands doet verwachten, waarborgt den i n 
zenders, dat de kennis hunner voortbrengselen zal 
verspreid worden meer dan ooit te voren. 

zijn zamengesteld als volgt: 

L . sciiüTZ, te Zeist; E . E . VISSER , te Amersfoort; s. VAN 

SCHUPPEN , te Sticli/sch Veenendaal; A. J . J . DE WOLFF en w. 
JF.NKEN , beide te Utrecht; 

in Friesland: de hh. G. C O O L , te Sneek; D. H . A N D R E A , 

te Kollum; J . F . F O N T E I N , te Harlingen, en D. DUURSMA , te 
Draglen; 

in Overijssel: de hh. s. V A N D E V E N T E R H . A Z . , sekretaris, 
te Zwolle; G. J . VAN H E E C K , te Enschedé; G. SALOMONSON H Z . , 

te Almelo; o. J . WISFËLWEY , te Zwolle, en w. F . KRONEN

B E R G , te Deventer; 

in Groningen: de hh. dr. J . M . VAN B E M M E L E N , sekre
taris, en J . D. SCHUTTER , beide te Groningen; D. ROMKES, 

te Hoogezand; F . WILKENS , te Veendam, en E . H . ROGGEN-

K A M P , te Delfzijl; 

in Drenthe: de hh. w. A. VAN DER FEI .TZ , president, T. 

WKSTERDIJK en c G. B R E M E R , sekretaris, alle drie te Atsen; 
A. DE VISSER en J . THEUNISSEN , beide te Meppel; 

in Limburg: de hh. J . POSTHUMUS en N . o. STEVENS , te 
Maas/richt; F . STOI.TZKNBKRG , te Roermond; i.ouis BERGER , te 

| Vevlo, en H . DUMONCEAU te Maastricht. 

• Op last van den minister van openbaar onder
wijs is de teekcnleerwijze van mevrouw CAVÉ" op eenige 
voorbereidende scholen der stad Parijs toegepast ge
worden. Nadat voldoende uitkomsten door de toe
passing van deze leerwijze verkregen waren, onder het 
opzigt van hen belast met het nagaan der vorderingen 
op de scholen, heeft het Zijner Excellentie behaagd dc 
toegezonden rapporten aan dc overweging van eene 
bijzondere kommissie tc onderwerpen, bestaande uit 
de hh. G . R O U L A N D , sekretaris-generaal; E U G È N E D E L A -

C R O I X , l i d van het Instituut; P I C O T , l i d van het Insti
tuut; D U C , architekt; B I L L O C , direktcur van dc bijzon
dere school voor de tecken- en wiskunde, toegepast op 
de indust r ië le kunsten; G . P I L L E T , chef van de derde 
afdccling bij het ministerie van openbaar onderwijs cn 
opvoeding; RITT en R E N D U , hoofdinspekteuren van het 
lager onderwijs; L A N D O I S , inspekteur over het onder
wijs aan de akademie van Parijs, sekretaris. 

De kommissie heeft deze nieuwe leerwijze, haar tot 
onderzoek aanbevolen, gadegeslagen en na cene aan
dachtige en ernstige overweging den heer E U G È N E 

D E L A C R O I X verzocht, zijn advies uit te brengen in cene 
memorie, die door den minister van openbaar onder
wijs is goedgekeurd, met bevel dat deze nieuwe teekcn
leerwijze op dc normale lagere scholen van dc akadc-
miën te Caen on.Douai zou worden ingevoerd. 

Hieronder volgt het rapport van den heer E U G È N E 

D E L A C R O I X : 

//Mijnheer de minister! 

„ De kommissie, door Uwe Excellentie benoemd om 
rapport uit te brengen over de leerwijze van mevrouw 
CAVÉ - en over de vraag of deze methode met voordeel 
op de scholen kan toegepast worden, heeft de eer aan 
Uwe Excellentie den uitslag van haar onderzoek aan 
te bieden. 

z/De onzekere r igt ing van het teekenonderwijs, de 
weinige vastheid der grondbeginselen, die sedert on
heugelijke tijden tot heden zijn gevolgd, heeft reeds 

D L . X V . 

lang de behoefte doen gevoelen aan eene leerwijze, 

die, om de zekerheid harer uitkomsten, door alle on

derwijzers kon toegepast worden. 

//Iedere verandering is in de gewone manier van het 

teekenonderwijs onmogelijk. D c verschillende manieren 

waarop onderwijs in do teekenkunst kan worden ge

geven, worden, zoo als men denken kan , even als dc 

kunst zelve, een steeds tc veranderen regel, die op de 

scholen bestaat. Aannemende, dat deze verschillende 

wegen tot bijna hetzelfde doel kunnen leiden, dat 

w i l zeggen, tot de voldoende kennis van de teeken

kunst, is het gemakkelijk te begrijpen in welke mate 

de betrekking van onderwijzer belangrijk wordt cn hoe 

noodzakelijk het i s , dat zijne bijzondere talenten hem 

i n staat stellen den leerling te leiden, te midden van 

die onzekerheden der regels en grondbeginselen. 

,z De eerste moeijclijkheid van zoodanig onderrigt 

is : een voldoend aantal onderwijzers te v inden , die, 

met onmisbare talenten begaafd, zich tot kar ig bezol

digde ambten wil len leenen. 

w De tweede en misschien grootste moeijclijkheid is : 

het onmogelijke zich goede voorbeelden aan te schaf

fen. Dc modellen die men op de scholen aantreft, 

bijeengebragt door de elkander opvolgende en verschil

lende leerwijzen, zijn bij toeval gekozen, en tot ver

betering of opwekking van het gevoel ongeschikt; zij 

kunnen slechts den smaak van de leerlingen bederven 

en de beste leiding nutteloos maken. 

z/Uwer Excellenties voorganger, dc heer roi i roui . , 

was, even als al de ware belangstellenden, door een 

zoo betreurenswaardig gebrek getroffen. Nadat de nieuwe 

resultaten der leerwijze van mevrouw OAVré ter kennis 

van Z . E x c . waren gebragt, had hij eene kommissie 

benoemd om de eigenaardigheden van die leerwijze tc 

onderzoeken, eene kommissie waarvan de meerderheid 

zich voor hare aanneming niet gunstig toonde, zon

der i n het minst de oude manier om teekenen tc lee

ren goed tc keuren, wier nadeelen bijna eenparig wa-

reu erkend. Het gebruik van den doortrek, door me-
13 
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De hoofdkommissie is zamengesteld uit de volgende heeren: 

het PALEIS VOOR VOLKSVLIJT: D». S. SAR1I1ATI President. 

M«. .1. A. V A N E Y K VicePresident. 
de Prov. NOOBD-BBABANT : . . L . H . E O U P P E V A N DER VOORT te '.v [lerlogenbosch, 

„ GELDERLAND: . . . . J . C. F. V A N H O Y T E M A Cnlenborg, 
„ ZVID-HOLLAND: . . . Ju». M>. II. G. C. L . JANSSENS '» Grave-hage, 
„ NOOBO-HOLLAND:. . P A U L C. V A N VLISSIKGEN Amsterdam, 

, CH». EOCHUSSEN 
H E R M A N E. C. T E N K A T E 

., ZEELAND: G. J . S P E E N G E K Middelburg, 
„ UTRECHT: H . A. V A N DE.N W A L L B A K E Utrecht, 
., FRIESLAND : JH». M». O. R. V A N ANDRINGA D E K E M P E N A E R . „ Ondesehool, 
„ OVERIJSSEL : . . . . C. F . STORK Oldencaal, 
., ORONINGEN: . . . . D».. P. J . VA>' K E U C K H O K F Groningen, 
„ DRENTHE: J . V A N K O N I J N E N B U R G Cz Veenhuizen, 
,. LIMBI RO: W. CLAUS Roermond, 

M«. N. J . D E N T E X | S e k r e t a r i 8 8 e n . 
Cu». BOISSEVAIN ) 
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E E N WOORD OVER DE T E E K E N - M E T H O D E V A N M E V R O U W CAVÉ. 
Medegedeeld door den heer J . H . L E L I M A N , architekt te Amsterdam. 

Naar aanleiding van een rapport, over die leerwijze nitgebragl. (Zie hel verslag der algemeene vergadering van de Maatschappij 

Tot bevordering der Bouwkunst, 1803, blz. 58—G2.) 
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vrouw CAVÉ" bij hare leerwijze ingevoerd, scheen vooral 
de bekommering van de kommissie te hebben opge
wekt , zoodat het den meesten harer leden toescheen 
niet anders te zijn dan de werktuigelijke herhaling der 
voorbeelden, die genoegzaam van alle geestige en be
redeneerde verbeelding beroofd waren. 

; / D e goede ui tkomsten, van de leerwijze CAVÉ* bij 
herhaling verkregen, heeft de belangstelling van U w e 
Excellentie opgewekt. He t schijnt u toe, dat n u , naar 
aanleiding van voldoende en onafgebroken uitkom
sten, de voordeelen aan deze leerwijze verbonden niet 
genoeg begrepen zijn geworden. E r bestaat grond om 
op eene zoo belangwekkende zaak terug te komen, en 
ten einde aan dc kommissie die tot dat doel benoemd 
was, meer inlichtingen te geven, is besloten geworden 
dat de grondregelen van deze leerwijze haar, door een 
persoon die gewoon is ze te onderwijzen, voorgesteld 
en ontvouwd zouden worden. D e heer D ' A U S T R I V E , on
derwijzer i n de teekenkunst naar de mé thode CAVE", 

werd met die taak belast, en door deze benoeming 
is het gemakkelijk geworden met volkomene zaak
kennis uitspraak over deze leerwijze te doen, zoowel 
wat hare voor- als hare nadeelen betreft. 

;z H e t voorname verschil tusschen deze leerwijze en 
die welke haar zijn voorafgegaan, bestaat hier in , dat 
men vóór alles met het oog r igt ig moet leeren z i en , 
door het bepaalde middelen aan de hand te doen, om 
elke dwaling bij de opname van lengten en verkor
tingen te kunnen herstellen. 

„ E e n e doorzigtige kopij of calque van het model 
wordt den leerling gegeven, opdat hij ze van tijd tot 
tijd op zijne teekening kunne leggen, om zijne fou
ten tc ontdekken en ze te verbeteren. Deze aanhou
dende verbetering is hem steeds ten p r i k k e l , om aan zijn 
oorspronkelijk voorbeeld alle aandacht te wijden. N a 
eenige proeven, die hem hebben doen zien hoe zijn 
oog hem heeft bedrogen, verdubbelt zijn ijver om fou
ten te vermijden, die zich in eene zoodanige mate 
van zekerheid voordoen, dat zij de eenvoudigste raad
geving van een onderwijzer overbodig maken. De aan
dacht van den leerl ing wordt gaande gehouden door 
de noodzakelijkheid waarin hij zich bevindt , om deze 
alzoo aan het licht gebragte eerste dwal ing niet te 
vergeten. 

„ D e z e tweede bewerk ing , waarin de leerl ing zich 
het afwezige model tracht te herinneren, door uit zijn 
geheugen de eerste teekening te volgen, heeft ten 
doel de onderlinge betrekking tusschen de lijnen meer 
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| volledig i n zijnen geest te prenten, en wanneer de 
leerl ing bij eene derde bewerking op nieuw het voor
beeld, en wel i n dit geval zonder den vergelijkenden 
doortrek, moet nateekenen, dan gevoelt men dat hij 
dezen laatsten arbeid met meer bedrevenheid zal ver-
rigten. 

„ U i t de proeven aan de kommissie overgelegd 
is het duidelijk gebleken, dat deze derde teekening 

f i n den regel blijken droeg van een meer levendig ge
voel , dat zich minder had gehouden aan de noodza
kelijke naauwkeurigheid, die de leerl ing in zijne teeke
ning met behulp van den vergelijkenden doortrek had 
gemaakt. 

„ De geheele leerwijze bestaat i n deze drie op elkan
der volgende bewerkingen, welke men op den pleister
kop (la l/osse) en op de beschrijving der schaduwen 
toepast. De leerl ing komt door zeer eenvoudige mid
delen tot de juiste waardering van de wetten der 
doorzigtkunde bij het menschelijk l igchaam, alwaar 
deze, gelijk men weet, van veel moeijelijker toepas
sing zijn en zelfs onmogelijk om ze, door de mid
delen die de oude leerwijzen aan de hand deden, op 
wiskundige wijze uit te voeren. 

„ H e t is onnoodig in bijzonderheden te treden over 
de oefeningen uitsluitend bestemd om den leerl ing te ge
wennen aan de behandeling van het potlood, en om de 
losheid van hand , in overeenstemming met de juistheid 
van het oog, te verkrijgen. H e t is voldoende ten voor-
deele van deze leerwijze aan te voeren, dat zij niet enkel 
op meer praktische wijze oefent dan eenige andere, maar 
zelfs dat zij op een vasten en zekeren grondslag be
rust, die door geene andere leerwijze te verkrijgen is. 

„ H e t is onnoodig te spreken over den invloed, dien 
de modellen op de vorderingen der leerlingen moeten 
uitoefenen. Deze modellen zijn niets anders dan losse 
schetsen of omtrekken van groote meesters of van gra
vuren naar hunne schilderijen uitgevoerd. De voor
beelden naar de antieken genomen zijn naar het pleis
terbeeld geteekend door middel van een glazen of 
doorschijnend met gaas bespannen raam, waardoor 
voor die studie enkel omtrekken ontstaan, die met 
eene strenge perspektivische naauwkeurigheid de l i j 
nen teruggeven. 

„ D e vraag betreffende de keuze der onderwijzers 
verdient niet minder de aandacht. De doortrek, die den 
leerlingen wordt gegeven en bestemd is om hen volko-

1 men tc overtuigen van de naauwkeurigheid der kopi j , 
I maakt de taak van den onderwijzer oneindig gemak-
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keiijker. Personen van middelmatig talent, mits met 
de eigenaardigheden van de leerwijze bekend, kunnen 
zeer goede onderwijzers worden. Zelfs de leerlingen 
kunnen medewerken, wanneer zij met zekere bedre
venheid de voorbeelden weten na te bootsen. 

„ D i t werd op de beide primaire scholen be
waarheid , alwaar de leerwijze CAVÉ" was toegepast ge
worden, en welker teekeningen bijzondere opmerking 
verdienen. De direkteuren dezer scholen hadden zelfs 
geen denkbeeld van het teekenen. Dat w i l genoeg zeg
gen , voor die gemeenten alwaar de aanwezigheid van 
een onderwijzer i n de teekenkunst bijna onmogelijk 
is. M e n mag ook aannemen dat dezelfde beginselen, 
door bedrevene onderwijzers ontwikkeld , meer vol
doende uitkomsten zullen geven. 

„ H e t teekenonderwijs za l , uit het oogpunt van 
nijverheid beschouwd, ongetwijfeld door deze nieuwe 
voordeelen, eene meer wezenlijk nuttige r igt ing ver
krijgen. Zeer vele beroepen hebben het teekencn tot 
grondslag. Door de middelen van onderrigt. in dien 
zin uit te breiden, bewijst men eene belangrijke dienst 
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aan de arbeidende klasse. De modellen, die gemak

kel i jk , volgens alle soorten van voorwerpen naar de 

natuur genomen, gemaakt kunnen worden , zullen 

het aantal karakters vermeerderen, die bij het orna

ment, de stoffen, de versieringen van verschillenden 

aard in gebruik zijn en bovendien eene verscheiden

heid en zuiverheid te weeg brengen, die de kunsten 

en de nijverheid zullen redden uit de dorheid der 

vormen die haar met ondergang bedreigen. 

„ O p zoodanige wijze, zou het zekerste middel wor

den verkregen, om voor onze natie het meesterschap 

in smaak cn sierlijkheid te bewaren, dat eene harer 

grootste verdiensten is. 

„ D i t zijn de opmerkingen gemaakt naar aanlei

d ing van het onderzoek der mé thode van mevrouw 
C A V É . 

„ De kommissie heeft de grondregelen der leerwijze 
als nuttig erkend, en heeft de eer ze bij Uwe Excel 
lentie aan te bevelen. 

(ll'as gel.) „ETJGÈNE D E L A C E O I X , 
Rapporteur." 

DE GRIEKSCHE ORDEN BESCHOUWD ALS DE IDEALEN V A N HET SCHOON, 

door den hertog B E V A L M Y . 

Naar aanleiding van: Le passé el l'avenir de l'architecture. Deuriime partie. Les Types du Beau. 

Vertaald en in de vereeniging Architectura et Amieitia te Amsterdam 

voorgedragen door den heer H . G. G A L L A Y . 

Bestaat er een wet voor het schoone i n de kunst , 
een ideaal van eene onbetwistbare volmaaktheid ? Deze 
vraag zou gemakkelijk te beantwoorden zi jn, zoo er 
slechts sprake ware van schilder- cn beeldhouwkunst. 
Bi j deze is de wet voor het schoone vastgesteld, be
staat het ideaal, is het volmaakt, ja zelfs onvergan
kelijk, want het is het werk van God . D i t ideaal is 
de mensch zelf, zoo als hij door zijnen Schepper is 
gevormd, even als Griekenland, de beheerscher van 
nlle kunstvormen, het tot model gekozen heeft, in de 
dagen zijner hoogste beschaving. 

Zoo men aanneemt, dat de volkeren die elkander 
sedert het begin der wereld opgevolgd z i jn , andere 

schoonheidsidealen gekozen hebben, moet men even
wel toestemmen dat al deze idealen tot grondslag ge
had hebben, niet de harmonie en dc evenredigheid, 
maar het vreemde en de onregelmatigheid in vormen, 
en dat men zc slechts beschouwen kan als onberede
neerde schoonheden. 

Hebben de afrikaanschc volksstammen een bijzon
der ideaal bewaard, dan is het dat van het wanstal
tige hetwelk hen kenschetst. 

Door de vormen van de egyptische volksstammen, 
om het zoo eens uit te d rukken , te doen ineensmel
ten met die van de E t h i o p i ë r s , heeft het Egypte van 
de P T O L K M E Ë N zich een ander ideaal gevormd. Door 
het werk van den Schepper geheel tc misvormen, 
heeft China zich een ideaal gevormd, waaraan het 

13* 
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verscheidene ecuwen is getrouw gebleven. Door aan 
dat ideaal dien mystieken en onbcstemden vorm te ge
ven, welke beter aan den geest des tijds beantwoordde 
dan aan de ware bepalingen van het schoone, heb
ben de middeleeuwen zich een bijzonder ideaal ge
vormd. Wat komt het er op aan of deze idealen 
de elkander opvolgende geslachten, ja zelfs mannen 
van genie tot bewonderaars gehad hebben! M e n kan 
daarin slechts een bewijs zien voor 's menschen feil
baarheid, de onzelfstandigheid van zijn oordeel en de 
tegenstrijdigheid van een smaak die verandert naar 
t i jd , plaats cn klimaat. 

D e ware, de onveranderlijke schoonheid, de schoon- I 
he id , die men overal gelijk in alle groote tijdperken 
der beschaving aantreft, de schoonheid die men zoo j 
dikwijls verloren en teruggevonden heeft, dat is de I 
schoonheid zoo als zij door Griekenland en Italië 
onder dc bevoorregte ecuwen van P E R I K L E S en AUOUS-

T U S is voorgesteld. 

Het grieksche volk begreep de schoonheid zoogoed, 
dat het er eene ccredienst van gemaakt heeft. H e t 
plaatste V E N U S i n den rang der goden, het dacht zelfs 
de fabel van PARIS (zoon van PRIAMUS ) u i t , den schoonste 
der stervelingen, die den prijs der schoonheid toekende, 
om welken drie mededingsters op den Olympus , V E N U S , 

M I N E R V A en J U N O , twistten. 

E e n latere schrijver is bij dit onderwerp nog 
verder gegaan dan Griekenland zelf; hij heeft de 
eeredienst der ligchamelijke schoonheid beschouwd als 
de bron der zedelijke schoonheid bij de G r i e k e n , als 
den grondslag der wetten die hen boven de andere 
volkeren verheven heeft. w D o o r de eeredienst der 
schoonheid", zegt L O U I S M E N A R D , „heeft dit kunste
naarsvolk zich de kennis van het regt ve rworven . " 

Onder de straks genoemde konventionnele schoon
heden heeft men er die niet van bevalligheid ontbloot 
zijn, en juist om hare onvolmaaktheden behagen moes
ten; maar de dag is aangebroken waarop de afgod, 
zoon van een g r i l , door eene andere g r i l verbrij
zeld is. 

He t ware ideaal van het schoon integendeel, hoe
wel stoffelijk verbrijzeld onder de bijl eens Wandaals 
of ontzenuwd door de hand van een volk in staat van 
verva l , heeft nimmer geheel kunnen bezwijken. D i t 
ideaal, door G o d geschapen, heeft alle omwentelingen 
overleefd en zal ze overleven, tot het einde der eeuwen, 
even als de mensch wiens beeld het is. 

Griekenland, hetwelk dit ideaal het eerst tot m o 

del gekozen en daardoor aan den Schepper hulde be

wezen heeft, Griekenland kan van zijne kunst zeggen 

wat H O R A T I Ü S van zijne verzen zeide: 

Non omnis moriar, mcliora pars mei 

Vitabit libitinam. *) 

I I . 

W a t G o d aan dc schilder- en beeldhouwkunst ge

schonken heeft, is het deel der bouwkunst niet ge

weest. Deze heeft van den Schepper geen schoonheids

ideaal ontvangen; zij is genoodzaakt geweest zelve dit 

te zoeken, sedert den dag dat zij de hut van den eersten 

herder oprigtte, tot dat zij de tempels van Memphis, 
Babylon en Athene i n het leven riep. 

M e n moet er zich niet over verwonderen dat de 

bouwmeesters in deze langdurige nasporingen ver

dwaald z i jn ; want zijn de beeldhouwers en schilders 

zelfs niet langen tijd b l ind geweest voor de volmaakt

heden der schoonheid, die G o d voor hunne oogen ten 

toon spreidde! 

Zoo de bouwkunst , op het voorbeeld der schilder

en beeldhouwkunst, konventionnele schoonheden heeft 

aangenomen, zoo zij aarzelend en onzeker is geweest, 

het was gedurende die eeuwen dat hare twee edelste 

zusterkunsten door dezelfde aarzelingen gekluisterd wa

ren; maar op den dag dat de kuns t , de wetenschap cn 

de letteren hare grootste meesterstukken gebaard heb

ben , heeft de bouwkunst haar ideaal en hare meester

stukken geschapen, en is zij even als allen tot haar 

doel gekomen, toen de weg het duisterst cn het moeije-

lijkst was. 
De idealen, door haar aan ons nagelaten, die 

door het barbaarsch Europa verzwolgen zijn en welke 
wij teruggevonden hebben onder de puinhoopen, 
waaronder dc idealen der menschelijke schoonheid, 
Aroi.LO en V E N U S , verborgen waren, de schoonheids
idealen der bouwkunst zijn de drie grieksche orden: 
de dorische, de jonische cn de korinthische orde. D e 
gewoonte, wel is waar , had de toskaansche en za-
mengestelde bij de drie grieksche orden gevoegd, 
doch dc gewoonte is niet altijd een zekere rege l , 
en men zal het misverstand dat haar gewettigd heeft 
gemakkelijk begrijpen, als men i n aanmerking neemt, 
dat de oorlogen en invallen der barbaren, gedurende 

*) Niet alles sterft; mijn beste deel ontgaat den dood. 

vele eeuwen, de gedenkteekenen der grieksche bouw
kunst verwoest en verzwolgen hadden; dat, tot over
maat van ramp, de geschriften der oude meesters spoor
loos verloren waren, en dat men, te midden der puin
hoopen op den italiaanschen bodem verspreid, de regels 
die in Griekenland waren gevolgd, heeft moeten op
sporen; eindelijk, dat slechts in onze dagen het vader
land Van PHiniAS en A P E I . L E S met zorg is doorzocht 
en zijne schoonste schatten ontdekt zijn. 

Hetgeen de oorspronkelijkheid der drie orden waar
borgt, i s , om het zoo eens te noemen, haar edele 
stamboom. De namen die zij dragen zijn die der eerste 
grieksche staten, waarvan zij met getrouwheid de ver
schillende karakters weergeven. De dorische orde heeft 
al de kracht van den ovcrwinnenden Staat, die hanr 
zijnen naam heeft gegeven; dc jonische orde herinnert 
dc bevalligheid van het vcrweekelijkt I o n i ë , de rijkste 
en beroemdste der grieksche volkplant ingen; de kor in 
thische orde drukt den artistieken rijkdom ui t , waar
van de stad Korinthe het voorregt had. Hoewel de 
toskaansche orde den naam van haren geboortegrond 
draagt, moet men toch toestemmen dat hare oorspron
kelijkheid slechts middelmatig gekarakteriseerd is. Zij 
gelijkt treffend op de dorische orde in hare kindsch-
heid, daargelaten dc evenredigheden en de harmonie 
die men i n deze dochter der grieksche kunst terug
vindt. 

Door aan te nemen dat dc toskaansche orde een 
oorspronkelijk cn volmaakt ideaal i s , zou men bijna 
zeggen dat men in den rang der idealen alle onvol
maakte hoofdvormen der dorische orde plaatsen zal. 

De zamengestelde orde heeft geen geslachtsnaam, 
zij is een onwettig k ind . Zij maakt aanspraak zich te 
rangschikken bij de korinthische orde; maar zoo als 
haar naam zeer wel te kennen geeft, is de zamenge
stelde orde cene zamensmclting van onderscheidene or
den. Zij is geen moedertaal, maar een taal afgeleid 
van het Gr ieksch cn La t i j n ; zij is de u i td rukking van 
duizenden fantaisiën die in het brein van een bouw
meester opkomen, en van oneindige zamenvoegingen 
welke de verecniging der drie orden doen geboren 
worden; zij is geen origineel , maar een kopi j ; zij is 
geen grondbeginsel, maar een gevolg. 

D e zamengestelde orde, zoo als zij in eenige scho
len onderwezen wordt , is voorzeker eene bekwame 
zamensmelting der twee ideaal-ordcn, maar door haar 
als grondideaal aan te nemen, opent men de gelegen
heid tot ongelukkige pogingen. 

De ondervinding der eeuwen kan te dezen opzigte 
geen twijfel laten. De verwarring die sedert dc R e 
naissance ontstaan i s , de te groote vrijheden welke de 
bouwmeesters zich veroorloofd hebben te nemen tegen
over de grieksche kunst , de gedrogten — men houde 
mij dit woord ten goede — die zij er van gemaakt 
hebben, bewijzen dat de zamen gestelde orde de bron 
der wanorde in de grieksche bouwkunst geweest is en 
zijn zal. 

Eindeli jk is het zeker, dat dc toskaansche en de 
zamengestelde orde van latijnschen oorsprong zijn; men 
kan zelfs zeggen, dat de Romeinen ze nooit gebruikt 
hebben bij gedenkteekenen van hoogeren rang. 

P H I L I B E R T D E I / O R M E cn S E H A S T I A A N S E R L I O dachten 
ze in het Colyseum, aangetroffen tc hebben, en meen
den zelfs dc teekening er van tc hebben overgebragt. 
Maar zij vergissen z i ch , want het zijn twee boven 
elkander geplaatste korinthische orden, welke men in 
dit gedenktceken aantreft. 

D e kroonlijst van de bovenste orde, die dezen be-
wonderenswaarden kolos versiert, verschilt met die 
der onderste orde, maar de kapiteelen zijn van dezelfde 
orde zoo als S C A M O Z Z I te regt heeft doen opmerken. 

Daar nu de toskaansche en dc zamengestelde orde 
niet van griekschen oorsprong zijn, ben ik i n alle ge
val verpligt deze beide van het getal der ideaal-orden 
uit te sluiten. 

Inderdaad, er is hier sprake van grieksche cn niet 
van romcinsche kunst. He t is dc overlevering van het 
vo lk , dat uitgemunt heeft in dc kunst , welke ik aan 
dc toekomst w i l voorstellen als het volmaaktste voor
beeld; in afwachting dat het aan eenig man van genie 
gegeven zal z i jn , o m , zoo het mogelijk is, een nieuw 
ideaal voor de bouwkunst te scheppen, waardig om 
gekozen te worden boven dat, hetwelk ons door Grie
ken/and is nagelaten. Maar hier moet ik wijzen op 
een misverstand, dat te dikwijls bij dc grieksche kunst 
zich heeft voorgedaan. 

I I I . 

A l s men van de drie orden spreekt, gelooft men 
algemeen dat zij alleen toegepast worden bij den 
bouw van een tempel of een gebouw met kolommen 
versierd. 

D e orden der grieksche bouwkunst aldus te be
schouwen is hare werkelijke waarde miskennen. Ik 
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w i l niet met V I T R U V I Ü S herhalen dat de dorische orde 
vergeleken moet worden bij H E R K U L E S wiens kracht 
zij u i tdrukt , de jonische orde bij eene schoone vrouw 
wier haar en vlechten teruggevonden worden in de vo
luten van het kapiteel, wier lieftalige gestalte terug
gegeven wordt in de schacht der k o l o m , en de gol
vende tunika in de cannelures die haar omringen; 
maar zonder deze verdichtselen aan te nemen, of die 
welke eene blinde bewondering heeft ingeboezemd aan 
de eerste architekten, welke plotseling de grieksche 
kunst onder de puinhoopen der middeleeuwen hebben 
opgegraven; zonder te beweren dat dc dorische orde 
door een vorst van Achaje, D O R U S geheeten, is opge
spoord, dat de l ier van A P O L L O tot model voor de 
triglyphen is gekozen , dat het niet de menschen maar 
de goden zijn geweest, die de regels voor de grieksche 
bouwkunst hebben gegeven, — blijft het onbetwistbaar 
dat deze orden aangenomen en gevolgd zijn met een 
niet geëvenaarden roem in de beschaafdste eeuwen 
welke aan onze tijdrekening zijn voorafgegaan. D e vol -

\ ken welke alle anderen in kuns t , wetenschap en let
teren zijn voorgegaan, hebben nooit andere modellen 
aangenomen om gedenkteekenen op te rigten dan die 
wier soliditeit, bevalligheid en rijkdom nimmer zijn 
overtroffen. Het is dus niet genoeg de drie orden 
alléén te beschouwen als modellen van ko lommen; men 
moet ze tevens aanmerken als volledige typen van 
eenig bouwwerk in het algemeen. 

Inderdaad, men kan er , van het basement waarop 
iedere orde rust , tot het dekstuk dat hare kroonlijst 
versiert, de modellen van het astragaal, het overstek, 
het plint en het fries in terug vinden: in één woord , 
alles wat tot de versiering van een gebouw noodig is. 

Ik zal mijne toevlugt nemen tot een minder dich
terlijk , maar meer getrouw beeld, dan dat van V I T R U 

V I Ü S , door deze verschillende hoofdbcstanddcelcn tc ver
gelijken met het alfabet of het woordenboek eener 
taal , en de orde die deze hoofdbcstanddcelcn vcreenigt, 
die er dc evenredigheid en de harmonie van voorstelt, 
met de taalregelen welke de bevalligheid en de naauw-
keurighcid aan een taal geven. 

Het is ieder veroorloofd te kiezen tusschen de 
dorische, dc jonische en de korinthischo taalregels, 
naar gelang van het effekt dat hij w i l te weeg bren
gen. H i j die met vlijt studeert vindt alles in de griek
sche orden; men kan aannemen dat zij het alpha en 
het omega der kunst zijn. 

Ik haast mij te zeggen, dat men hier niet spreekt 

van de drie orden, welke door architekten van alle 
tijden mishandeld en misvormd zi jn , of van de orden 
ten aanzien waarvan de italiaansche architekten zich 
het regt hebben gegeven ze voor te stellen als voor
beelden der Ouden , of zelfs van die waarvan men 
bijzonderheden, hetzij in de grieksche gedenkteekenen 
van hoogen ouderdom, hetzij i n de nieuwere gedenk
teekenen ziet. 

De tempel van V E N U S te Korinthe, wier kolommen 
slechts vier middellijnen hoog zijn en wier afgeknotte 
schacht zonder basement op den grond rust , kan 
misschien genoemd worden als een voorbeeld der 
evenredigheden van de grieksche kunst i n haren oor-
spronkelijken eenvoud, maar niet als een voorbeeld 
waardig ter navolging. M e n begrijpt dat de eerste 
ko lom, uit een boomstam gemaakt, zijne onvol
maakte vormen zal hebben gehad; maar tevens zal 
men gemakkelijk begrijpen, dat de vorderingen der 
kunst ze gewijzigd en aan de kolom de harmonische 
evenredigheden gegeven heeft welke men er thans in 
opmerkt. Zoo eenige grieksche en romeinsche bouw
meesters ten tijde van P E R I K L E S en A U G U S T U S zich be
paald hebben tot de proportion der eerste kunst , dan 
moet men deze dwaling toeschrijven aan een blinden 
eerbied dien zij voor de oude kunst koesterden, op het 
gevaar af van i n hare onvolmaaktheden te vervallen. 

De drie orden, welke men tegenwoordig beschou
wen kan als de ware idealen van het schoon onder 
allen die ons door verschillende makers zijn nagelaten, 
zijn de orden wier vorm en maat gegeven zijn door 
P A L L A D I O , den bouwmeester der Renaissance, die het 
uitstekendste talent met de naauwkeurigste studie der 
oudheid vereenigd heeft. 

V I T R U V I Ü S , de voorganger van P A L L A D I O , en die het 
geluk had de grondbegrippen der kunst in de werken 
der Grieken te bestuderen, V I T R U V I Ü S is in zijn oordeel 
geïnfluenceerd geworden door de r igt ing van zijnen tijd 
en de liefde voor zijn land. De trots van den romein-
schen naam en het aanschouwen der gedenkteekenen 
welke de latijnsche school had opgerigt, benevelden 
zijn gezigt of benadeelden althans zijne onpartijdigheid. 

P A L L A D I O integendeel was geen Gr iek en geen 
Romein . Begunstigde zoon der italiaansche beschaving, 
kon hij vrij eene keuze doen tusschen de meest of minst 
volmaakte of wel misvormde orden, die in de 16D E 

eeuw op den italiaanschen bodem gevonden werden. 
Tegelijk met P A L L A D I O , leefden mannen van groote 
verdiensten, S C A M O Z Z I en B A R B A R O , wier meeningen za-

mensmolten met de zijnen en ze versterkten door hun 
persoonlijk gezag. 

V I G N O L A , wiens naam misschien nog algemeener in 
Frankrijk dan zelfs in Italië i s , staat op verre na niet 
gelijk met P A L L A D I O . V I G N O L A had zoo ernstig en diep 
niet gestudeerd als zijn mededinger van Vicenza; daar
door heeft hij aan zijne friesen en architraven propor
tion gegeven, die veroordeeld worden door de wetten 
der evenredigheid. 

P H I L I B E R T D E I . ' O R M E , op wien Frankrijk teregt 
trotsch i s , bleef echter verre beneden P A L L A D I O en 
V I G N O L A . P H I L I B E R T was ervaren in het regelen der 
konstruktie, maar weinig doorgedrongen in de ken
nis der grieksche kuns t ; hij had ze aanschouwd met 
gothische oogen, zoo als een zijner tijdgenooten gezegd 
heeft; hij heeft naar zijne gading de evenredigheden 
in de drie orden veranderd en ze grootendeels mis
vormd, door er hare juiste harmonie aan te ontnemen. 

In de schilderkunst, begrijpt iedereen gemakkelijk 
dat het schoonheidsideaal verwoest i s , als een figuur 
te kleine oogen of een te groot bovenligchaam heeft. 
Het grieksche volk had den bijnaam van L A N G - H A N D aan 
den zoon van X E R X E S gegeven, bij wien men deze 
soort van misvormdheid opmerkte. In de bouwkunst 
moet men, even als in de schilder- en beeldhouwkunst , 
erkennen dat de proportie en de harmonie bepaalde 
regels hebben en dat een kroonlijst ter hoogte van het 
vierde van de hoogte eener k o l o m , als de grieksche 
stijl een vijfde voorschrijft, even goed eene misvormd
heid is als de hand van A R T A X E R X E S . 

Ik heb het voornemen niet hier een kursus over 
de bouwkunst te houden, of de maat der kolommen 
en harer kapiteelen te geven, evenmin als de spron
gen der kroonlijsten, architraven en friesen. Doch 
om te bewijzen dat T A L L A D I O de grieksche kunst 
goed bestudeerd had, moet ik herinneren aan zijne 
raadgevingen om de volute der jonische orde te trek
ken. D i t ornament, in waarheid de hoofdzaak van 
deze orde, is niet altijd met een waar kunstgevoel za
mengesteld. M e n kan voluten aantreffen die veel te 
wenschen overlaten in de beste gebouwen, voorna
melijk i n den tempel der Fortuna virile*, een der vol
maaktste in de romeinsche school. 

P A L L A D I O heeft zich van den passer bediend, om de 
noodige juistheid aan de volute te geven, en hij heeft 
het trekken daarvan teruggebragt tot twee meetkun
stige figuren, door middel waarvan het gemakkelijk 
is eene onberispelijke volute zaïim te stellen. ' 

P A L L A D I O heeft nog meer gedaan; hij heeft, men 
vergunne het mij te zeggen, den meter, of ten minste de 
handelwijze ontdekt die geleid heeft om deze belangrijke 
maat i n het leven te roepen. 

Toen de Akademie van Wetenschappen belast werd 
het beste systeem van maat te vinden, heeft zij tot 
basis der eenheid een deel der middellijn van de aarde, 
het tieninillioenste gedeelte genomen, en den meter 
vastgesteld. 

Hetgeen zij gedaan heeft om de eenheidsinaat toe
passelijk op de aardglobe te maken, had P A L L A D I O 

reeds gedaan om de eenheidsmaat aan de grieksche 
orden te geven, door het zestigste deel van den dia
meter der kolom te nemen en aan deze maat den naam 
van w m o d u l " te geven. 

Deze handelwijze, die blijken geeft van verstand en 
kennis , toont aan dat P A L L A D I O de oude voorbeelden 
ernstig bestudeerd had en toegerust was met de noo
dige kennis om tc oordeelen. Daardoor heeft hij ons 
het regt, ik zou haast zeggen den pligt opgelegd, de 
voorkeur te geven aan de drie orden, zoo als hij ze 
gerangschikt heeft naar de studie der Ouden. 

Eindel i jk heeft P A L L A D I O zijne geboortestad Vicenza 
met gedenkteekenen versierd zoo merkwaardig, dat 
men van hem kan zeggen wat gezegd wordt van 
waarlijk groote mannen: hij vereenigde de leer met 
de daad, fortis conmlio manuque. 

De toepassing of anders gezegd de waarlijk oor
deelkundige vertolking der drie orden is tegenwoordig 
te moeijclijker, omdat wij de werken niet bezitten der 
grieksche schrijvers die ze onderwezen hebben. Bij ge
breke van deze kostbare geschriften door mannen van 
genie te boek gesteld, heb ik gedacht of het niet ge
vaarlijk zou zi jn , de methode der schrijvers te vol
gen, die zonder nadenken genieend hebben, de wer
ken ons door het schoone grieksche tijdperk nagelaten, 
na te volgen; want alles was toen niet volmaakt; 
men kan zelfs van P H I D I A S zeggen wat van H O M E R U S 

gezegd i s : Quandoque bonus dormitat. l) 

Ik geloof de wijsste partij gekozen tc hebben, door 
voor te s tel len, dc voorschriften te volgen van een 
meester dien men beschouwen kan als den getrouwen en 
kundigen tolk der grieksche schrijvers, van een meester 
vooral zeg i k , die geleefd had in een tijdperk waarin 
de italiaansche republieken, waardige mededingsters 
van dc grieksche gemeenebesten, zich beijverden voor 

•) Het goede is somtijds werkeloos. 
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de schoone kunsten en de bouwkunst in den eersten 
rang plaatsten, van een meester eindelijk wiens vader
land onder allen geschitterd heeft met een waarlijk 
griekschen glans. De voortreffelijkheid van Viccnza 
in dit opzigt is bewezen door P A L L A D I O , in termen, 
die men mij veroorlove weer te geven, ter eere van 
dezen grooten meester en zijn vaderland. 

„ M e n kan e r , " zoo schrijft hij in zijne verhande
l ing over de bouwkunst, » eene menigte schoone ge
bouwen zien, die het werk zijn van een groot aantal 
edellieden op zijnen grond geboren, welke zoo bedre
ven in de kunst van bouwen waren, dat zij in den 
rang onzer beste meesters geplaatst kunnen worden: 
zoo als: de heer J E A N G E O R G E S T R I S S I N , de roem zijner 
eeuw, de heeren graven M A R C A N T O I N E en A D R I A N , broe
ders van T H I È N E S , de ridder A N T E N O R P A G E L L O en an
deren , die na hunnen dood zulke edele gedenkteekenen 
hebben nagelaten dat hunne gedachtenis eeuwig zal zijn. 
W i j hebben den heer F A B I O M O N Z A , volkomen ingewijd 
in de kennis van verscheidene zaken j den heer E L I O D E 

B E L L I , zoon van V A L E R I O , beroemd werkman in edelge
steenten en kristalslijper; A N T O N I O E R A N C E S C O O L I V I E R A , 

die, behalve de kennis welke hij had van verschillende 
wetenschappen, bovendien architekt en dichter was , 
zoo als hij getoond heeft in een heldendicht getiteld: 
DuitecMand en in een huis dat hij gebouwd heeft te 
Boschi di Nanto, eene plaats op vicentijnsch gebied." 

Alvorens dit vertoog over de grieksche kunst te ein
digen , moet ik herinneren dat zij aan de bouwkunst 
een kostbaar toevoegsel bij de drie orden gegeven 
heeft. Zij heeft, onder meer, den boog geschapen, of 
beter gezegd toegepast. D c grieksche bouwmeesters 
hebben begrepen dat, door eene opening ter grootte 
van de helft van de doorsnede eener kolom te nemen, 
zij een solieden boog boven het ledige ru im zouden 
tot stand brengen, en alzoo eene sierlijke opening 
verkrijgen om toegang en licht aan de gebouwen te 
geven. 

A l s men bedenkt dat de Egyptenaren en de A s -
syriërs nooit anders portieken hebben kunnen verkrij
gen, dan door middel van zware en logge architraven, 
dan zal men gemakkelijk de dienst beseffen door de 
Grieken aan de bouwkunst bewezen. 

De triomfbogen, zeker een der schoonste schep
pingen der bouwkunst , zijn dus een erfstuk der 
grieksche kuns t ; ofschoon dc Romeinen het eerst den 
boog schijnen te hebben toegepast op deze monumen
ten. In één woord , men kan zeggen, dat de ri jkdom 
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en verscheidenheid der grieksche kunst veroorloofd 

hebben aan de gebouwen de kenmerken van het ware 

schoon, bevall igheid, regelmatigheid en volmaaktheid, 

te geven. 

I V . 

M e n moet nogtans bekennen, dat het bouwkun
stige schoonheidsideaal van zijne uitvinders het pr i 
vilegie niet ontvangen heeft, dat G o d aan zijn werk 
gaf; het is niet absoluut en oneindig, als het ideaal 
van menschelijke schoonheid. 

H e t is niet genoeg de evenredigheden van een orde 
te leeren kennen , om ze aan een gebouw toe te passen. 
De meetkunde en de algebra kunnen van deze even
redigheden juiste maten opgeven, maar de bouwkunst 
is geene afgetrokken wetenschap, zij is eene kunst en 
wel de moeijelijkste van a l len , daar zij allen i n zich 
bevat. 

De algebraïsche vergelijkingen kunnen ten hoogste 
dienen om met eene gewone kolom eene kolom van 
A N T O N I N U S of T R A J A N U S zaam te stellen. Wanneer er 
sprake is van een gedenkteeken i n al zijne onderdce-
len, dan moet het genie de gelijkenis geven en in zijn 
werk de evenredigheid en harmonie overbrengen, wier 
algemeene wetten in de drie orden zijn voorgeschreven. 

H e t ideaal der menschelijke schoonheid is een v o l 
maakt model , dat men slechts heeft te kop i ë r en ; de 
drie orden zijn geen voorbeelden van hetzelfde karakter; 
zij zijn, zoo als ik reeds gezegd heb, taalwetten en 
alfabeten. In de handen van het genie brengen de taal
wet en het alfabet harmonische en heerlijke uitwer
kingen voort ; in onbekwame handen leveren zij wan
luidende en gemeene voortbrengselen, letterkundige 
nietigheden. 

Zoo is het ook met de bouwkunst. He t is niet 
genoeg te kunnen k o p i ë r e n , men moet weten te schep
pen, met de hoofdbestanddeelen ontleend aan de 
drie orden. Daar is de k l i p , maar daar is ook de 
triomf der kunst. Daarom eischte V I T R U V I U S van de 
bouwmeesters eene zoo veelzijdige kennis , daarom 
zijn de groote bouwmeesters zeldzamer dan de groote 
schilders en beeldhouwers, en daarom was in de griek
sche republieken de bouwkunst zoo hoog in achting, 
dat de eerste burgers het zich tot een eer rekenden er 
in uit te munten. 

Ik heb het reeds gezegd cn kan het niet genoeg 
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herhalen, dat het gebruik der drie orden niet bestaat 

i n het scheppen van tempels omringd door kolommen, 

zoo als die van T I I E S E U S , en triomfbogen met een of 

twee portieken, zoo als die van T I T U S en K O N S T A N T I J N . 

De grieksche bouwkunst is geen mal waarnaar nood

wendig ieder ideaal gevormd wordt. Zij is een taal , 

wier rijk en afwisselend alfabet veroorlooft werken der 

bouwkunst in het oneindige zamen te stellen. 

D e taal van H O M E R U S schijnt hare spraakkunst en 

vormen aan die van PHIDIAS te hebben gegeven. De 

werken , die uit deze immer vruchtbare bronnen voort

gesproten z i jn , kunnen denzelfden naam dragen, de 

,ztoren der w inden" is een bladzijde van de Odyssea, 
het Parthenon is een zang der Ilias, maar de taal van 

PHIDIAS is daarin gelijk aan die van H O M E R U S , dat 

men , om ze zuiver te spreken, de taalwetten er van 

kennen, de beste voorbeelden er van bestuderen en 

de edelste ingevingen er van begrijpen moet. 

Toen konsul L U C I U S M U M M I U S Korinlhe verwoestte, 

om de stad Rome te wreken op het overwigt van hare 

roemrijkste mededingster, heeft hij de grieksche kunst 

in hare rijkste bron verwoest en den val der romein

sche school voorbereid. 

De bouwmeesters van Rome en Pompeji hebben 

beproefd de taal van P H I D I A S te spreken, zonder nog

tans hare sierlijkheid en zuiverheid tc bereiken. Hunne 

heldendichten staan tot die van Korinihe en Athene, 
als V I R G I L I U S tot H O M E R U S . 

Ik behoor niet tot degenen wier b l ind ijveren voor 

de grieksche kunst w i l dat men, onder onzen hemel 

en ter dienste van onze christelijke zeden, een tempel 

van M I N E R V A of D I A N A ga oprigten. 

Ik vergeet niet dat de grieksche kunst geboren 

is onder eene warmere luchtstreek en dat zij behoort 

geakklimatiseerd te worden door kundige meesters, 

om in onze weersgesteldheid stand te houden. Ik ver

werp eene letterlijke nabootsing der grieksche kunst , 

eene meetkundige reproduktie van gebouwen, opgcrigt 

voor de zeden en de goden der heidenen. 

Maar van een anderen kant , ken ik niets barbaar-

scher dan den eigenwaan onzer bouwmeesters die de 

bestanddcelen der grieksche kunst mishandelen, door 

ze over te nemen, zich van alle regelen losmaken, 

door kapiteelen, kroonlijsten en kolommen te schep

pen, en aanspraak maken op den palm van het genie, 

als zij slecht geproportionneerde vormen, schilden met 

gri l l ige omlijstingen en fantastische maskers van bees

ten uitgedacht hebben. Het genie van PHIDIAS heeft de 
» L . XV. 
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drie orden niet met voeten getreden, om nieuwe ge

bouwen tot stand te brengen; het heeft zich integendeel 

gesteund op deze edele regels, even als het genie vau 

H O M E R U S , V I R G I L I U S , C O R N E I L L E en L A F O N T A I N E de taal

regels geëerb iedigd heeft, toen zij oorspronkelijke cn 

onsterfelijke werken hebben gewrocht. 

Heeft de bouwmeester, die het Pantheon van I IADRIA-

N U S zamensteldc, niet waarlijk een nieuw en oorspron

kelijk gedenkteeken in het leven geroepen, hoewel hij 

i n alles het karakter van de korinthischc orde ge

volgd heeft? 

Hebben de waarlijk bekwame kunstenaars, die de 

kolonnadc van het Louvre, de Garde-Meuble en de 

poort Saint-Denis maakten, niet op hunne beurt zich 

van de taal van P H I D I A S welsprekend bediend, zonder 

evenwel de heidensche tempels, die hem onsterfelijk 

maakten, na te bootsen? 

H e t ware veld der kennis en van het genie in 

de bouwkunst , vooral i n die der Gr i eken , is de ge

heele zamenstelling van een gedenkteeken, waarin het 

verband der verschillende deelen en hunne juiste betrek

k i n g tot het geheel eene harmonie voortbrengt, welke 

de bewondering van alle mannen van smaak opwekt. 

De hulpbronnen der algemcene opvatting zijn zoo 

vee lvuld ig , zoo vruchtbaar, dat ééne orde genoeg was, 

om aan den voorgevel van de Garde-Meuble het voor

komen van eene partikulierc woning , en aan dien van 

het Louvre de majesteit eener koninkli jke verblijfplaats 

te geven. 

Een zoo vruchtbaar gebruik van de korinthischc 

orde bewijst ten klaarste de onbegrensde hulpbron

nen , welke de drie hellecnsche orden kunnen aan

bieden, en de verschillende toepassingen welke men 

er van maken k a n , in plaats van de rijkdommen van 

ons tijdperk te verkwisten in kons t ruk t i ën onzer be

schaving onwaardig. 

De zegeboog van dc poort Saint-Denis bestaat even 

als die van TITUS uit een enkelen halvcn-cirkclboog; maar 
de evenredigheden, door den franschen bouwmeester aan 

zijn werk gegeven, hebben een kenmerk van sierlijk

heid en grootheid, dat door den romeinschen bouw

meester niet aan den boog van TITUS is geschonken. 

A a n hen die de bewonderaars van het verlcdcne 

beschuldigen den sleur tc huldigen, aan hen die 

koel blijven voor de gedenkteekenen der grieksche 

kunst of die welke naar deze voorbeelden zijn opgerigt, 

beveel ik de volgende zinsnede aan van een te regt 

geachten schrijver: 
14 
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„ He t is het eigenaardige in de groote werken van 

het genie in ieder genre, dat men op het eerste ge-

zigt teleurgesteld wordt. De kartons van R A P H A E L te 

Hampton-Court, de freskoos van denzelfden grooten 

schilder i n de galerijen van het Vatikaan, de beroemde 

standbeelden van L A O C O Ö N en A P O L L O op het Belve
dère, en de St.-Pieterskerk te Borne, het prachtigste 

gebouw dat misschien op de wereld i s , brengen dezelfde 

meest gewone ui twerking voort, namelijk: dat zij den 

beschouwer bij den eersten aanblik teleurstellen. Maar 

laat hij zich gerust stel len, laat hij zich overtuigen dat 

zij uitmuntend zi jn, en als hem de smaak en kennis 

niet ontbreken om ze beter te waarderen, dan zal 

weldra ieder nieuw bezoek hem de oogen meer en 

meer openen, tot dat hij geleerd heeft ze te bewon

deren, wel is waar nooit zoo veel als zij verdienen, 

maar ten minste genoeg om zijne eigene kennis te 

verrijken en te vermeerderen door de beschouwing 

van de volmaakte schoonheid." 

Heeft de beheerscher van het heelal, het volk het 

grootste i n de letteren en i n de kunst , na het gr iek

sche, het romeinsche namelijk, er zijnen roem niet 

in gezocht de afstammelingen der Pelasgen tot voor

beeld te nemen? D e Romeinen , meesters van alle 

musea, van alle scholen, hadden van alle stijlen te 

kiezen en zij hebben slechts de lessen der grieksche 

kunst gevolgd. 

E n toch heeft niemand er ooit aan gedacht hen te 

beschuldigen den ouden sleur te volgen, toen zij het 

Pantheon van H A D R I A N U S of het Colgseum oprigtten. 

W a t men den Romeinen verwijten k a n , i s : dat zij 

hunne voorbeelden niet geëvenaard hebben. 

Eischen wij dus niet de onveranderlijkheid der 

kunst; laat ons het genie niet aan ketenen leggen, 

verklaren wij het volkomen vr i j , maar vergeten wij 

niet dat men de kunst door smaak en wetenschap, en 

niet door volzinnen verkrijgt. 

Laat ons overal en immer vooruitgang verlangen, 

laat ons dus ook hervormingen wenschen door den 

vooruitgang gevraagd, maar herinneren wij ons te allen 

tijde dat hervorming niet altijd bevordering is . 

( / Blijven wij dus in beweging, laten wij onzen geest 

levendig en vloeijend houden," schreef voorheen een 

beroemd kr i t ikus ( S A I N T E - B E U V E ) . „ Maar laten evenzoo 

het tegenwoordige en de naaste toekomst ons niet 

beheerschen; laten de hoogmoed en overvloed van 

het leven ons niet bedwelmen; het verledene, waar 

liet voorbeeldige en volmaakte modellen geleverd 
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heeft, worde onafgebroken door ons beschouwd en be

grepen." 

A l s het mij veroorloofd is iets te voegen bij de 

zoo invloedrijke woorden van S A I N T E - B E U V E , zou ik 

zeggen dat men zich zclven a l zeer weinig eert, w a n 

neer men de beoefening der grieksche overlevering, 

die M I C H A E L A N G E L O en B R A M A N T E ge ïnsp i ree rd heeft 

bij de schepping der St.-Pieterskerk te Rome, als een 

sleur beschouwt. Ik geloof trotsch en naijverig op 

den roem van mijn land te zijn en zijnen voorrang 

in de kunst nutt ig te dienen, wanneer ik den raad 

geef eene gewoonte te volgen die tot den roem en de 

onsterfelijkheid heeft geleid. 

N A S C H R I F T . 

Voor de lezers die het oorspronkelijke werk, waar

van hier een hoofdstuk vertaald is weergegeven, niet 

kennen, zal het niet ondienstig zijn aan te merken , 

dat de hertog D E V A L M Y zijn boek i n 18G4 geschre

ven en opgedragen heeft aan den koning der Hel lenen 

die den onttroonden kon ing O T T O van Griekenland is 

opgevolgd. D e hertog bli jkt te zijn l i d der kom/nis-

. sie voor de verfraaijingen der stad Parijs. H i j heeft 

veel gereisd i n Italië en Griekenland, en door het 

openbaar maken van zijne denkbeelden als dilettant 
wil len beantwoorden aan de uitnoodigingen door den 

; minister der schoone kunsten aan het fransche publiek 

gerigt tijdens de reorganisatie van het kunstonder

wi js , waarover i n der tijd zooveel is voorgevallen ten 

aanzien van het bouwkunstig vak. M e n herinnert zich 

de aanstelling en het kort daarop gevolgd ontslag van 

V I O L L E T - L E - D U C , en de geschriften waartoe een en 

ander aanleiding hebben gegeven. 

Hoewel het boek i n een aaiigenamen vorm is ge

schreven, gelooven wij evenwel niet dat het i n Frank
rijk veel invloed zal uitoefenen op de denkwijze van 

het kunstpubliek. De akademistcn vinden er hunne 

lievelingsbegrippen in terug, en het kan niet ontkend 

worden , dat er veel waars in de wijze van voorstel

l i n g cn gevolgtrekking is gelegen. 

N a zooveel grieven tegen de orden der antieken 

als i n de laatste jaren zijn opgerakeld en verkondigd, 

is het voor den onpartijdigen kunstminnaar leerzaam 

ook eens de voordeelen van de studie der antieke vor

men te hooren verklaren, vooral wanneer de onder

vinding leert dat het niet genoeg is de orden te min -
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achten om iets schoons of oorspronkelijks te voorschijn 
te brengen. 

Evenwel mag het bi l l i jk verwondering baren wan
neer na de gepaste en met k lem van redenen onder
steunde in le id ing , dienende tot verklar ing van het 
wezen der griekschen orden, men den schrijver tot 
de konklusie ziet komen, vooral dc orden volgens 
P A L L A D I O O S leerwijze tot rigtsnoer te nemen. H i e r , 
dunkt ons, bewijst de schrijver dat zijne kennis van 
de grieksche kunstvormen vrij beperkt is en zich tot 
de oppervlakte bepaalt zonder tot het wezen in te 
dringen. Hetzelfde bli jkt ui t zijne appreciatie van V I G -
N O L A A S voorschriften. M e n geve zich toch eenmaal de 
moeite om te lezen wat deze waarlijk groote man in 
de voorrede van zijn werk schrijft! H i j wil geen voor
schriften geven, maar alleen eenige algemeene propor
tion te boek stellen ten gerieve van de vele bouw-
lustige voorname lieden uit zijnen t i jd, en tevens ten 
hunnen gevalle eene verk lar ing der kunsttermen van 
de onderdeden der bouwvormen geven! N immer heeft 
de even geleerde als bescheiden V I G N O L A zich verme
ten als wetgever vaste normen voor te schrijven; daar
toe was hij te waarachtig kunstenaar en te verstandig 
bouwmeester. 

Met allen eerbied voor de denkbeelden van den her-
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l o g D E V A L M Y , meenen wij alzoo te moeten aanraden 

de vormen en verhoudingen der grieksche bouwstijlen 

bij de Grieken zei ven te bestuderen, zoowel uit de over

blijfselen der antieke kunst in Griekenland als uit 

de werken door grieksche kunstenaars in den Romein-
schen Staat, en meer bepaald in Italië, gewrocht. H e t 

voorbeeld van SCHINKEL en zijne school is daar, om 

het bewijs te leveren van de voortreffelijkheid der 

vruchten die zulk eene gelouterde studie kan afwerpen. 

De kunstkri t iek der Franschen is i n dat opzigt op 

verre na niet zoo ontwikkeld als die der Duitschers. 

D e kunstlitterafuur van laatstgenoemden is met be

t rekking tot bouwkunst en vooral grieksche kunst 
veel uitvoeriger en rijker i n uitkomsten dan die der 

Franschen. 

Daarom zij geen van beide uitgesloten van onze 
kennisneming; maar ook worde niet eenzijdige waarde 
toegekend aan hetgeen met bevattelijke oppervlakkig
heid in een aangenamen vorm wordt voorgedragen. 
Hef schoone is moeijelijk, luidt een oud grieksche 
spreuk door S O K R A T E S gebezigd i n zijn geprek met 
HIPPIAS over het wezen der schoonheid. H e t is i n dit 
opzigt nog niet veranderd. 

1 7 Maart 180(5. A . N . G O D E F R O Y . 

D E S T A D R O M E . 

SOHETS DEH ZEDENO-ESCHIEDENIS V A N ROME, 

I N D E N T I J D V A N AUGUSTUS T O T H E T E I N D E D E R A N T O N Y N E N , 

door I U D W I G F R I E D 1 A N D E R , professor te Koningsbergen. 

Medegedeeld door deu heer I. G O S S C H A L K , higemeur-architekt le Amsterdam. 

In de laatste jaren zijn in Duitschland vele boe

ken in het licht verschenen, die zich ten doel stel

len om in een aangenamer kleed dan in de hand

boeken over antiquiteiten, ons bekend te maken met de 

oude wereld, hare zeden en gewoonten. In navolging 

van de grondige Reize van den jongen A N A C H A R S I S 

in Griekenland, van den abt B A R T H E L E M Y , ontstaan, 

(door ds. S I U A R T i n het Ncderlandsch overgebragt), 

wisten zij de gebreken te vermijden, die dit werk bij 

alle voortreffelijkheid aankleven. De stijl er van is 

immers verre van boeijend; de wijze van behandeling 

leent zich daartoe dan ook niet gemakkelijk. Een 

jongman van barbaarschc (scytischc) afkomst, die nu 

eens met iedereen lange gesprekken houdt over aller

lei onderwerpen, dan eens onophoudelijk met buiten

gewoon geduld toehoort, is wel in staat ons op den 

duur eenigzins tc vermocijen. Zijne onstuimige weet

gier igheid, die ons van het eene tooneel naar het an

dere sleurt , van den schouwburg naar het gymnas ium, 

van een philosoof naar een orake l , wekt ook bij ons 

zekere gejaagdheid op. V o e g daarbij dat de eenheid 

van tijd niet altijd even juist volgehouden i s , dat het 
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boek acht deelen beslaat, en zoo als de schrijver zegt 

in het jaar 1757 begonnen i s , dat is vóór de belang

rijkste studie der opgravingen. 

W i j zeggen dit niet uit gebrek aan eerbied voor 

de ontzaggelijke belezenheid, het verbazende geduld, 

de groote geleerdheid die tot het schrijven van der

gelijk werk noodig z i jn , maar alleen om de verdien-

sten te doen uitkomen van dc navolgers, die mis

schien met minder bronnen, uit nog meer verspreide 

berigten, een bock wisten zaam te stellen, dat zich 

bevallig laat lezen en er toch niet minder grondig 

om is. D c Gallus of scenen uit het romeinsche le- i 
ven, de Charikles of beelden van dc grieksche ze

den, beide van den te vroeg ontslapen professor 

B E C K E R , zijn onvolprezen meesterstukken. In een ro

mantisch k leed , vol poëzie , voeren zij ons door het 

tijdperk van bloei in de grieksche en romeinsche 

wereld. D e leek kan zich vergenoegen met de ver-

schillende scenen; wie zich gaarne met eigen oogen 

w i l overtuigen, of dieper studeren, vindt in de excur-

sen daartoe ruimschoots gelegenheid, i n tal van noten, 

aanhalingen en verwijzingen. A D O L F S T A H R S Torso stelt 

zich hetzelfde ten doel. 

B E C K E R S boeken hebben echter de moeijelijkheid te 

overwinnen gehad, dat z i j , door zich aan een bepaalden 

persoon te b inden , wel eens mededeelingen moeten 

verwerken, die op een andere tijdruimte betrekking 

hebben, ook wel eens niet al tc rijkelijk vloeijen. H ie r 

moeten dan de k r i t i e k , de verbeelding en het gezond 

oordeel te hulp schieten. 

Professor F R I E D L Ü N D E R heeft i n een ten vorigen 

jare uitgegeven boek, waarvan de titel hierboven is op-

gegeven, zich daarvoor wil len bewaren, door een groo-

tere tijdruimte te nemen. H i j zegt daarover i n zijne 

voorrede: ; , De onderneming om de kui tuur van een 

tijdruimte van twee eeuwen als een geheel te beschou-

wen en voor te stellen, is alleen aan bedenking on-

derhevig en schijnt onuitvoerbaar voor hem, die ge

wend is aan de studie der nieuwere ti jden, waar ver

anderingen cn omwentelingen snel en dikwijls voor

komen, en somtijds twee op elkaar volgende men-

schengeslachten volkomen ongelijk zijn. Maar in de 

oudheid was de stabiliteit der kui tuur veel grooter 

en hare ontwikkeling langzamer; alleen reeds, omdat 

de ontwikkelingen en uitvindingen geheel ontbraken, 

welke tot die gedaanteverwisseling aanleiding gaven. 

Bovendien zijn ook nu nog de zuidelijke landen, 

waar men meer aan de natuur gebonden is dan in het | 

Noorden , i n gewoonten, zeden en inrigtingen veel sta-

biler dan de noordel i jke. . . ." 

W i j vonden het boek zoo prachtig, vlocijend en 

zwie r ig , de behandeling zoo levendig e n , naar onze 

bescheiden meening, g rondig , dat wij der verzoeking 

niet konden weerstaan om daarvan een staaltje op te 

disschen. 

Dat de studie der oudheid, vooral wanneer zij ons zoo 

gemakkelijk gemaakt wordt als i n de bovengenoemde 

boeken, voor den architekt van het hoogste belang 

i s , zal geen wetenschappelijk man loochenen. Zij is 

op den duur het eenige bolwerk tegen gri l l igheid 

en plat empirisme, tegen dc heerschappij eener be

krompen prakti jk, tegen de domheid van der schaaf

bank ontloopen plattelijst-fabriekantcn, wier eeltige 

vingers te naauwernood dc trekpen kunnen hanteren. 

Evenzeer behoedt zij tegen dweepachtig opgevatte be

gr ippen, die alle vrij onderzoek verstikken. 

Tot aan den brand van N E R O ZOU Home, volgens 

de begrippen van den nieuweren t i jd , geen mooije stad 

geweest zijn. N a den b rand , door de Gall iërs ge

sticht, was de opbouw zonder plan en w i ld in het 

werk gegaan. De stadkwartieren waren onregelmatig, 

de straten eng en bogt ig , de hooge huizen stonden 

dikwijls digt opeengehoopt, en tot den oorlog met 

PYRRiivs (470ste jaar der stad = 284 vóór Chr.) ver

hoogden de met houten schaliën belegde daken de som

berheid. In de hoofdzaak is zij ook in de volgende eeu

wen onveranderd gebleven. A a n het hof van P H I L I P P U S 

van Macedonië (174) bespotte dc den Romeinen vijan

dige partij den leelijken aanblik, die de hoofdstad van 

Italië bood. I n de laatste jaren der republiek (03) kon 

Rome met straten, die juist niet al te voortreffelijk 

waren , die tegen de heuvels op en af l iepen, en de 

smalle zijstraten, zich i n het geheel niet met Capita 
vergeli jken, dat ver uitgestrekt in een vlakte lag. 

Rome maakte niet den indruk van een stad die vol

gens een bepaald plan was aangelegd, maar van een, 

die toevallig ontstaan was. Wanneer dus C I C E R O en 

anderen Rome een schoone en rijk versierde stad 

noemen, dan heeft die lof uitsluitend betrekking 

op dc pracht cn heerlijkheid der toen reeds uitge

strekte en kwis t ig bedeelde openbare lustoorden en 

gebouwen. 

Onder A U G U S T U S zijn zij wel op grootsche wijze uit

gebreid en verfraaid, cn is Rome van een stad uit tegels 

tot een stad uit marmer gemaakt; maar de rooijingen 

der straten en de eigenlijke partikuliere gebouwen 

zijn niet veel veranderd, misschien wel i n het geheel 

niet aangetast, hoeveel pnleizen toen ook hier en daar 

mogen ontstaan zijn. AVant onder T I B E R I U S klaagde 

men n o g , dat de huizen zoo hoog en de straten zoo 

naauw waren, dat men bij brand geen bescherming had 

en bij instorting met geen mogelijkheid ergens heen 

kon ontkomen. De brand van N E R O (04 na Chr.) had 

zijne verbazende uitgestrektheid hoofdzakelijk te danken 

aan de enge, in allerlei bogtcn gekronkelde straten, 

en de overdreven massans van huizen der oude stad. 

Ui t dezen b rand , die op denzelfden dag uitbrak 

als de gallische (namelijk op den 17 Ju l i j ) , en ge

durende zes dagen drie van de veertien wijken der 

stad geheel i n dc asch legde, en van zeven slechts 

enkele halfverbrande ru ïnen overliet , verrees Rome 
geheel nieuw. De huizen werden nu tot een zekere 

hoogte geheel vuurvast , en van gabijnschen en al-

baanschen steen uitgevoerd, van binnenplaatsen voor

zien en minder hoog gebouwd; de blokken werden 

volgens een vast p lan , de straten breeder en regter 

aangelegd en met arkaden omgeven. 

Maar ook deze herbouw, die meer dan twee 

derden der stad omvatte, kon de oude kwaal slechts 

ten deele keeren. Volgens dc overeenstemmende ge

tuigenissen der ouden bleven de huizen ook na den 

grooten brand zeer hoog; en inderdaad bleef de hoofd

oorzaak van deze wijze van bouwen, — namelijk dat 

de groote massa der bevolking bij beperkten en zon

der twijfel zeer duren grond tot het opeenstapelen 

van talrijke verdiepingen gedwongen was — nog 

lang even zwaar wegen als vroeger. Toch was dc maat 

der ouden voor de hoogte der huizen niet als dc onze. 

Want reeds A U G U S T U S had ze in een straat op 70 

rom. voet *) beperkt; N E R O en T R A J A N U S had haar 

nog meer verlaagd, de laatste zelfs tot 00 rom. 

voet. Zelfs bij de eerste hoogte kan men i n den re

gel niet meer dan vier verdiepingen cn hoogstens een 

entresol aannemen. Zu lke huizen zouden in Parijs in 

het geheel niet tot de hoogsten behooren; i n Genua 
komen acht a negen, in Edinburg zelfs meer dan 

twaalf verdiepingen voor 2 ) . 

') Ongeveer 20.5 meter, voorwaar niet te laag! Zie de am-
eterdamsche bouwverordeningen. VEBT. 

a) De beer FBIEDLHNDEB heeft het hier wel wat mis: 20 el 
ia een krasse hoogte, vooral bij de rom. huizen die een plat, 
of tlaauw hellend dak hadden. Men kan gerust (i verdiepingen 
aannemen, of volgens de amsterd. bouwverordeningen 8. VERT. 

Een woning op dc derde verdieping ging reeds 

voor hoog door; in het beeld van Rome, door J U V E -

N A L I S geschilderd, wonen de armen dadelijk onder het 

dak, waar de duiven nestelen, op de vierde ver

dieping 

Zonder twijfel maakte men bovendien wel gebruik 

van het verlof van A U G U S T U S , om die deelen der uit

gestrekte huurhuizen, die niet op een straat uitkwa

men , hooger te bouwen. . 

Over het geheel zal zeker, in het nieuwe zoowel 

als in het oude Rome, de smalheid der straten in 

verhouding tot hare breedte er toe bijgedragen heb

ben om de huizen hooger te doen schijnen, dan zij 

waren. Zeer lange, breedc en regte straten werden 

bijna overal door de afwisseling van berg en dal on

mogelijk gemaakt, terwijl bovendien dc dalen groo-

tendeels door de fora cn andere openbare gebouwen 

ingenomen waren. Uitzonderingen als de Atta Semita, 
die waarschijnlijk overeenkomstig de tegenwoordige 

I Strada di Porta Pia langs den rug van het Q u i r i 

naal l i ep , en de via Lata ! ) , die overeenkwam met 

het zuidelijk gedeelte van den Corso, maar misschien 

breeder was , zijn er slechts weinig geweest. Grootsche 

I vergczigten, als Alexandria en Antiochia met zijne bijna 

mijlenlange, regthoekig doorsneden prachtige straten 

aanboden, heeft Rome nooit gehad. Overigens werd 

het architektonisch cffekt der straten naar de nieuwe 

begrippen 3) door verschillende eigenaardigheden van 

de oude wijze van bouwen benadeeld; bijv. het d i k 

wijls uit de regte l i jn l iggen der fronten, onregelma

tig en ongelijk verdeelde vensters in de bovenste ver

diepingen, ongelijke hoogte van de verschillende dee

len van een huis , in het bijzonder door dc massa voor-

en overboilwingen, die juist i n de levendigste straten 

het meest voorkwamen. 

D e verdieping gelijkstraats had geen vertrekken 

I die op de straat u i tkwamen, daar was dus de muur 

altijd zonder vensters. Wanneer er arkaden langs de 

huizen l iepen , dan kon het verkeer daarin plaats 

v inden; maar dat hadden toch zeker slechts de groote 

straten. In de overigen waren herbergen, stalletjes, w in -

') Uit de aangehaalde plaats van JIVENALIS (IJl 199) blijkt 
volstrekt niet dat het de vierde verdieping was. VEBT. 

') De breede weg. VEBT. 
3) Dat zijn wanbegrippen. Waaraan ontleenen Neurenberg, 

het oude deel van Hannover, Bruniwyl en het hedendaagsche Rome 
hunnen boeijenden aanblik anders dan aan de onregelmatige stra
ten ? VEBT. 
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kels , werkplaatsen, kraampjes en kroegen in de straat 

ingebouwd; i n Pompeji had bijna ieder huis eenige 

winkels met gemetselde toonbanken aan den straat

kant. Bi j het gedrang en de drukte in de straten te 

Rome, was somwijlen de hindernis van de vernaauwing 

door deze uitbouwseltjes zoo groot, dat er iets tegen 

gedaan moest worden. Gansch Rome — zegt MARTI A -
L I S — was een groote kroeg geworden; alle straten 

waren door kramers en koop lu i , door slagters, kroeghou

ders en barbiers in beslag genomen j men zag er geen 

huisdeuren meer. H i e r hingen aan de posten van de 

kroeg wijnflesschen aan kettingen; daar zwaaide de bar

bier zijn scheermes midden in het ergst gedrang; roo-

kende, roeterige gaarkeukens namen de heele breedte 

eener straat i n , eu praetoren waren gedwongen door 

het slijk van den rijweg te waden. D O M I T I A N Ü S be

perkte de herbergen; toen werden de straten, die niets 

dan paden geweest waren, eerst weer bruikbaar voor 

het verkeer. 

Maar niettegenstaande alle gebreken van zijne stra

ten en zijne l igging was Rome een stad zonder weerga. 

W a t hoofdzakelijk meewerkte om den indruk overweldi-

digend te maken, was het verbazende, altijd aanhoudend 

afwisselende gewoel van een uit alle landen zaamge-

stroomde bevolking, de warrelende bedrijvigheid van 

een wezenlijk wereldverkeer, de grootschheid, pracht 

en menigte der openbare werken en gebouwen, en 

eindelijk dc onmetelijke uitgebreidheid der stad. D ie 

toen van de hoogte van het Kapitool naar beneden 

schouwde, diens bl ik verloor zich in een warklomp van 

praalgebouwen, paleizen en monumenten van alle soor

ten, die zich aan zijne voeten mijlen ver over dal en 

heuvel tot in het blaauwende verschiet uitstrekten. 

Waar zich nu een met ru ïnen bedekte vlakte naar het 

Albaaneche gebergte uitstrekt, een broeinest van koorts , 

bevond zich toen een gezonde, bebouwde, met druk 

bezochte wegen doorsneden vlakte. Naar geen kant had 

de stad eigenlijk gezegde grenzen, er was geen ken-

teeken, waaruit men met zekerheid kon opmaken, hoe 

ver zij reikte en waar een nieuw gebied begon. Overal 

liepen dc buitenwijken langzamerhand met de vlekken 

der Campagna ineen, cn de voorsteden verborgen 

zich i n een aanleg van prachtige buitenplaatsen, tem

pels en monumenten, wier marmeren t innen , gevels en 

koepels uit het donkere groen der hagen en tuinen 

uitstaken. 

Onder de openbare stichtingen overtroffen die van 

het Marsveld alle anderen in uitgestrektheid, terwijl 
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H zij in pracht en grootschheid bij geen andere ach

ter stonden. Den geweldigen indruk der marmeren 

stad hier door A U G U S T U S nagelaten, heeft S T R A B O ge

schilderd. 

De ru ime, aan drie kanten door den mond der 

rivier ingesloten vlakte , met een uitgestrektheid die 

aan het gewoel der wagens en ruiters, en bovendien 

aan een ontelbare menigte ruimte verleende, die zich 

j met ligchaamsoefeningen bezig hielden, — haar altijd 

i groen gras, — de praalgebouwen en gedenkteekenen 

rondom, een labyrinth van op zuilen rustende hallen, 

' koepels en gevels, afgebroken door het groen der tot 
1 wandelen uitnoodigende hagen en dreven; als gezigtein-

i der de toppen der aan den anderen kant van de rivier in 

een k r ing zich verheffende heuvels, wier hellingen tot aan 

den oever reikten: — dat was een aanblik waarvan men 

zich niet dan met moeite losscheurde, en die de stad 

slechts tot een aanhangsel maakte. K w a m men in de 

eigenlijke stad, en zag men daar de fora, het eene 

naast het ander, omringd van zuilengangen en tempels, 

en het Kapi tool met zijne gebouwen, en den Palatijnschen 

] berg, en de kolonnade van den porticus van L I V I A 
dan vergat men gemakkelijk hetgeen men buiten ge

zien had. Z u l k een stad is Rome: — met deze woor-

: den besluit S T R A B O vol bewondering zijne schildering. 

W a t van deze heerlijkheid onder N E R O en TITUS 

i verloren g ing , werd hersteld en de oude aanleg nog 

| vermeerderd. In de halve eeuw van V E S P A S I A N U S tot 

! H A D R I A N U S bereikte Rome zijnen hoogsten glans, a l is 

er ook onder de Antonynen , en later nog veel , tot 

• verfraaijing gedaan. 

Toen ontstonden, het een na het ander, de won-

; derwerken, die door nakomeling en tijdgenoot be-

j wonderend werden aanschouwd. A M M I A N U S schildert 

I den indruk, dien Rome op keizer CONSTANTIUS maakte, 

; toen hij de stad in het jaar 357 voor het eerst zag, 

en noemt in deze beschrijving bijna zonder uitzonde

r ing gebouwen, in dien tijd ontstaan. Toen de keizer op 

het Forum kwam, den beroemden zetel der oude magt, 

was hij stom van verbazing. Waarheen ook zijn oog 

zich wendde, was hij verblind door de aaneenschake

l ing van prachtige werken. 

Toen hij later langzaam de verschillende dec-

' len der stad bezocht, op de toppen der zeven heu-

') Een kolonnade behoorende bij liet Maeellim Liviae, een 
markt voor levensbehoeften op den Esquilijnschen berg, naar 
de derde gemalin van AVOVSTCS genoemd. VEBT. 
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ven heuvels, op de hellingen en in de vlakte , altijd 

meende h i j , dat wat hij zag onder al het overige het 

grootste zou zijn. De Jupitertempel op de Tarpeïsche 

rots straalt als een werk van goden bij dat van men

schen. De badhuizen zijn zoo groot als provinciën. 

De massa van het Flavische amphitheater, een magtig 

bouwwerk uit Travertynschen steen, verheft zich zoo 

hoog, dat de bl ik tc naauwernood tot de uiterste 

hoogte reikt. He t heerlijke ronde Pantheon, met zijn 

prachtig hoog gewelf, de reusachtige eerezuilen, met 

trappen die tot den top voeren, en die de stand

beelden van vroegere vorsten dragen, de tempel der 

godin R O M A , het Forum des vredes, het theater van 

P O M P E J U S , het O d é o n , het Stadium, al die sieraden 

der stad wedijveren in schoonheid, pracht en grootsch

heid. Toen hij echter op het Forum van T R A J A N U S 

gekomen was en dit bouwwerk aanschouwde, dat op 

de heele aarde zijns gelijken niet had, en zelfs wel 

door Goden voor schoon zou gehouden worden, — 

toen stond hij overweldigd, liet hij zijnen geest door de 

reusachtige gewelven zweven, die noch met woorden 

kunnen beschreven worden, noch ten tweeden male voor 

stervelingen bereikbaar zijn. 

Maar het was niet die weêrgalooze heerlijkheid 

der bouwwerken en stichtingen, welke Rome tot een 

stad vol wonderen maakte. W i e door haar grenzeloos 

gebied wandelde, zag bij iederen stap zich geboeid 

door altijd nieuwe tooneelen; overal werd de bl ik ge

ketend door werken van oude en nieuwe kuns t , die in 

verwarrende menigte gansch Rome versierden. 

De wanden van zuilen en tempels prijkten in de 

kleurenpracht van muurschilderingen, de straten wa

ren opgevuld met bronzen en marmeren beelden. 

Nog in de zesde eeuw, toen herhaalde bestormin

gen en verwoestingen haar reeds lang van de glans

rijke sieraden hadden beroofd, scheen het alsof nog een 

volk van standbeelden in de muren woonde. Overal 

waren de gebouwen door groene tuinen en parken 

afgebroken en ingevat j het geheele jaar door zag men 

frisch groen i n overvloed. De uitgestrekte paleizen 

sloten dikwijls groote tuinen i n , met vruchtboomen 

vol liefelijke zangvogels, zelfs van daken eu balkons 

stortten bloemen en struiken hunnen geur uit. In het 

bijzonder op de omliggende heuvels bevonden zich zeer 

vele, gedeeltelijk keizerlijke, tuinen. Verscheidene daar

van waren open voor het v o l k ; bovendien noodigden 

laurier- en platanen-alleen uit tot wandelen onder het 

loofdak. 
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Maar misschien het schoonste wat het oude Rome 
bezat, waren zijne vele waterwerken. De bronnen 

uit de bergen, mijlen lang in onderaardsche buizen of 

op groote bogenrijen in de stad geleid, stortten zich 

i ruischend uit kunstmatige grotten, breidden zich als 

vijvers in wijde, rijkversierde kommen u i t , of ste

gen kletterend in de stralen van prachtige fonteinen 

, o p , terwijl haar koele adem de lucht verfrischte en 

reinigde. 

Andere onuitputtelijke tooneelen bereidde de wereld-

, handel, die magazijnen en winkels met de kostbaarste 

voortbrengselen der meest verwijderde landen, met de 

prachtigste en moeijelijkste werken der nijverheid en 

kunstvlijt van alle volken vulde. „ I n Rome kan 

men de produkten van de heele wereld van nabij o n 

derzoeken : spaansche wol en chinesche zijde, k u n 

stige bontkleurige glazen en fijn l innen uit Alewandrië, 
wijn en oesters der grieksche eilanden, kaas der Al-

!j pen en zeevisch uit de Zwarte Zee. In magazijnen 

en winkels waren heilzame kruiden uit Sicilië en 

Afrika te v inden, en arabische specerijen en reuk

werken , de paarlen van den bodem der Zwarte Zee 
en de diamant uit de groeve van Indië, reusachtige 

blokken bont marmer uit de bergen van Klein-Assië, 
en schoon gevlamde stukken kostbaar hout aan den 

| Atlas gegroeid. 

; , Tot u — zoo leest men in ccn grieksche, omtrent 

het midden der tweede eeuw vervaardigde, lofrede op 

Rome, — komt uit alle landen en alle zeeën wat het 

jaargetijde meebrengt, wat alle luchtstreken dragen, 

wat rivieren en meren i n zich bevatten en wat de 

vlijt der Hel lenen en Barbaren vervaardigt. Wanneer 

dus iemand willens is al die dingen te aanschouwen, 

moet hij of de heele wereld doorreizen of zich in die 

stad ophouden. Wan t wat bij alle volken bereid wordt, 

dat is hier ten allen tijde in overvloed voorhanden. 

Zooveel vrachtschepen komen hierheen uit alle landen 

iu den zomer en in den herfst, dat de stad wel een 

: werkplaats der ganschc aarde gelijkt. Zooveel l ad in 

gen uit Indië en Gelukkig Araèië kan men hier z i en , 

dat men bijna zou gelooven dat dc boomen voor a l 

tijd ontbloot z i j n , en dat die volken herwaarts moeten 

I komen om van hunne eigene produkten te er langen, 

wat zij noodig hebben. Babylonische gewaden en 

kleinooden uit het hart van Azië, dat nog door bar

baren bewoond wordt , komen hier in nog grooter 

I menigte cn gemakkelijker, dan wanneer zij van een 

I eiland des Archipels naar Athene zouden moeten ve r -
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voercl worden. In het kor t : alles konvt hier zamen, 

wat handel en scheepvaart kan voeren, wat landbouw 

oplevert, bergbouw aan het daglicht brengt, wat alle 

kuns ten , zoovele als er z i jn , scheppen, — alles wat 

op do wereld geboren wordt en groei t ." 

In het algemeen ondervond men in Rome dui

zendvoudig, dat men in het midden van een wereld

rijk was. A l s van een hoogen wachttoren overzag men 

hier de gansche aarde. V a n de verste grenzen kwamen 

langs alle straatwegen onafgebroken berigten „ als 

door vogels gedragen" naar den zetel der wereldheer

schappij. Was er in Opper-Egypte regen gevallen, of 

was er in Klein-Azië een aardbeving geweest, waren 

de legioenen van den Rijn oproerig geworden, of had 

het hof der Parthen zijne houding tegen Rome veran

derd; men sprak er na weinige dagen over op het Fo
rum en het Maraveld, bij gastmalen en zamenkomsten. 

Was er ergens een ongehoorde zeldzaamheid ontdekt, 

dan werd zij aan den keizer gezonden en te Rome 
openlijk tentoongesteld. Kunstenaars kwamen uit alle 

landen om hier hunne vaardigheid of hunne werken te 

toonen, of naar den prijs in de groote romeinsche wed

strijden meê te dingen; dichters en redenaars, filozofen 

en geleerden om zich openlijk te laten hooren. D e 

knapste jongelingen uit alle landen, en zij die vooruit 

wilden komen , kwamen uit de minder bekende platte-

landstedcn om den glans en het licht der wereldstad te 

genieten, die voor de eerzucht het wijdste veld opende, 

die tot ontwikkel ing en studie zoowel als tot uitspanning 

en genot de grootste stichtingen had. In de zalen en 

hallen van talrijke bibliotheken kon de vriend van 

wetenschap en litteratuur zich verzadigen aan kostbare 

perkament- en papyrus-rollen, en in de kringen der 

geleerden die zich daar en elders verzamelden, allerlei 

opwekk ing , cn tot zijne studie een magt van hulpmid

delen v inden, als op geen andere plaats, of in talrijke 

hoorzalen de voordragten van meesters van alle vak

ken bijwonen. Inrigtingen van onvergelijkbare pracht en 

grootschheid stonden in de Thermen ook den geringsten 

open tot uitspanning cn vermaak, waar in iedcren tijd 

des jaars baden — van het zwembassin tot het damp

bad — , voor duizenden bereid stonden, en waar men 

tot onderhoud en verfrissching plaatsen aantrof met 

meer dan koninkli jken glans ingerigt. A l l e wonderen 

echter die de wonderstad bevatte, werden nog over

troffen door de voorstellingen op het tooneel, in den 

circus, in de arena; hier werd tot werkelijkheid wat 

de buitensporigste fantasie kon uitdenken. 

Maar het grootste onder alle schouwtooneelen van 

Rome was zijne bevo lk ing , het gewoel , dat dagelijks 

zonder ophouden zich door de straten drong, als een 

geweldige storm. H o e meer Rome het middelpunt 

der wereld werd , te meer stroomden hier alle na

tiën te zamen. Reeds CICERO noemde Rome een ge-

gemeente, uit de vereeniging aller volken geboren. 

Maar een eigenlijke verhuizing uit de provinc iën be

gon eerst met den ondergang der republ iek, die af

wisselend de stad Rome overstroomde en hare bevol

k ing met de bcstanddeelen der oude wereld vermengde, 

een overstrooming die tot op K O N S T A N T I J X wel te naau-

wernood afgenomen zal zijn. Wan t Rome werd altijd 

meer „ een gemeenschappelijke stad, een verzamel

plaats der aarde, een wereldherberg" en met een ge

l u k k i g gekozen u i td rukking heeft een harer griek

sche lofredenaars het „ e e n compendium der were ld" 

genoemd. 

N o g bonter werd het mengelmoes door de menigte 

der onophoudelijk af- en tocstroomende vreemdelingen, 

wier getal bij buitengewone gelegenheden, voorname

lijk bij groote voorstellingen, ook een buitengewone 

hoogte bereikte, maar ten allen tijde groot was in de 

stad die „ voor deugd en voor ondeugd de hoogste prij

zen betaalde," aan industrie-ridders en bedriegers van 

allerlei soort het ruimste veld bood, en op de sterkste 

menschelijke neigingen een onweerstaanbare aantrek

kingskracht uitoefende. 

H ie r klonken honderd talen, daar verdrongen zich 

de vormen en kleuren van alle rassen, de kleederdrag-

ten van alle volken. Moorsche slaven leidden hier 

olifanten uit de keizerlijke menagerie voorbij. Daar 

bewoog zich in schitterenden wapendos een troep 

blonde Vlamingen van de keizerlijke lijfwacht. H i e r 

droegen de Egyptenaars met kaalgeschoren hoofden in 

linnen talaren de groote godin isis i n processie: daar 

ging achter een grieksche geleerde, eeu jonge H i n d u , 

beladen met boeken. Oostcrsche koningszonen met 

hooge mutsen en bonte k leêren schreden met hun 

gevolg in stillen ernst door de menigte, en geta toeëerde 

wilden uit Brittannië bewonderden de nieuwe we

r e l d , die hen omringde. V a n tijd tot tijd trok een 

bijzonder vreemd uitziende optogt, die zich door dc 

straten bewoog, de algemeene aandacht, en men ver

nam dan, dat het gezanten waren , uit een ver bar-

barenland, en dat zij kwamen , om zich vr i jwi l l ig aan 

den keizer te onderwerpen, of hem hun bondgenoot

schap aan te bieden. 

He t cijfer der bevolking van Rome ') kan men 

slechts in de verte ramen. Wanneer het ook al aan 

groote afwisseling onderhevig was, zal het toch in den 

tijd van A U G U S T U S tot T R A J A N U S (uitgezonderd tijden 

van burgeroorlog en epidemie) wel gestegen, en tot 

de groote pestziekte onder M A R C U S A U R E L I U S OOMMODUS 

niet aanmerkelijk afgenomen zijn. Met waarschijnlijk

heid kan men aannemen , dat toen het aantal inwoners 

meest tusschen een en anderhalf millioen afwisselde, 

en van tijd tot tijd dit laatste cijfer nog te boven 

ging. — In het genieten van den overvloed van voor

deelen, opwekkingen en schouwtooneelen, die de we

reldstad aanbood, bevonden zich de hoogste en laagste 

klassen der bevolking het beste. De meerderheid der 

vrije inwoners werd geheel of gedeeltelijk op staats

kosten onderhouden, en de grooten vonden hier ruimte 

en middelen tot een vorstelijke levenswijze als ner

gens op de wereld. 

De middenstand voelde het meest de schaduwzijde 

van het leven in Rome. Daartoe behoorde de duurte 

van alle levensmiddelen, vergeleken met de goedkoopte 

in de munic ip iën van Italië en van de provinciën. In 

C A E S A R S tijd schijnt de huurprijs eener woning i n 

doorsnee vier maal zoo hoog te zijn geweest als 

in de steden van het overig Italië, en deze prijzen 

stegen zonder twijfel nog zeer met de toenemende be

hoeften, al is het ook overdreven wat J U V E N A L I S zegt, 

dat men in Sora Tabrateria of Trueino huis en tuin 

voor een som kon koopen, waarvoor men in Rome 
een duistere woning kon huren. 

Niets was in Rome voor niet ; wie juist niet tot 

de laagste klasse behoorde, was door de omgeving tot 

een drukkende weelde gedwongen. De zeden vorderden 

ook van den geringeren man zekeren glans in zijne le

venswijze, die dikwijls zijne krachten te boven g i n g , 

het meest bij menschen van zaken. M e n schaamde 

zich om uit aardewerk te eten, kon niet anders dan 

in de toga i n het openbaar verschijnen, en velen niet 

zonder een aantal slaven en begeleiders. Een blinkende 

ellende, een duur hongerlijden was zeer algemeen, bank

roet aan de orde van den dag. Met dezen bedriege-

lijken schijn in het romeinsche leven konstrasteerde de 

•) P . LKTABOIILLY, - Some moderne, Renseignement» divert, 
pag. 115—118 — verkrijgt op drieërlei wijze: 

naar den maatstaf van oppervlak . • 817,800 inwoners. 
naar het aantal woningen 819,330 „ 
naar het verbruik van koren . . . . 818,750 „ 

A. V. O. 
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eenvoudigheid in de munic ip iën , niet minder dan de 

strengheid der zeden, die zich in de steden van Opper-
Italië slaande hield, met het verderf en de teugelloos

he id , die in Rome niet eens beproefde zich te verber

gen, maar door hare zwelgerijen in het openbaar aan

stoot gaf. 

In Rome was onophoudelijk leven en gewoel. 

Reeds IIORATIUS klaagde over het dag en nacht voort

durende gedruisch, over het gejoel en het gedrang 

in de straten der stad, en hij vlugtte gaarne uit hare 

„ s t roomen en stormen" i n de stilte en eenzaamheid 

der Sabijnsche bergen. Maar in de eerste eeuw steeg, 

bij het toenemen der bevolking, de levendigheid van 

het verkeer nog belangrijk, en welligt bereikte zij haar 

toppunt in den tijd dien M A R T I A L I S en J U V E N A U S schil

deren. Reeds vóór het aanbreken van dag veilden bak

kers hunne waren, begonnen kinderscholen in koor te 

spellen en hamers en zagen der werkplaatsen zich te 

bewegen. Dan sleepten ratelende wagens zware blok

ken steen en boomstammen, wier last de aarde deed 

dreunen; zwaar beladen dieren en dragers liepen tegen 

de voetgangers aan; van alle kanten werd men gedron

gen , gestooten en op de voeten getreden, en het was voor 

dieven gemakkelijk in het gewoel een slagje te slaan. 

Bedelaars, voornamelijk valsche of werkelijke 

schipbreukelingen, vroegen op zingenden toon om aal

moezen ; kleinhandelaren en allerlei kooplieden, ven

ters van crwtenbrij en dampende worsten, prezen 

schreeuwend hunne waar aan; hier weerklonk het ge

schreeuw eener processie priesters der groote Moeder, 

daar dat van biddenden uit een Isis-tempel. 

Ook bij nacht hield het leven niet op. In de uit

gestrekte paleizen, waar de slaapvertrekken ver van 

de straat verwijderd lagen, sliep men rust ig; in de 

huurhuizen echter niet. He t gedreun der reiswagens, 

die het grootste gedeelte van den dag in de stad niet 

mogten rijden, stoorde den diepsten slaap, als zij met 

een scherpe wending om de hoeken der smalle straten 

reden. Daarbij kwam het getier van bij hoopen rond

trekkende twistzoekers en nachtbrakers, of het geraas 

van serenaden van minnaars, die baden of drongen om 

bij hunne schoonen toegelaten te worden. Waren alle 

huizen gesloten, alle herbergen verlaten, dan waren 

de st i l le , duistere straten voor den eenzamen wande

laar even angstwekkend als gevaarlijk. Menigeen had 

den dolk van een der gehuurde bandieten te vree

zen, die in scharen naar Rome togen, als hunne schuil

hoeken in de Pontijnsche moerassen , of in de bosschen 
is 
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ten zuiden van den Vol turnus door soldaten waren be

zet. Andere gevaren bedreigden den armen man, die 

zich met een stompje licht naar huis begaf, als hij een 

voornaam jongman aantrof, die met een groot gevolg , 

voorafgegaan door fakkels en lantaarns, van een laat 

gelag t 'huis kwam. Nachtelijk straatrumoer behoorde 

tot de eerste genoegens der voorname jongelingen. De 

ongelukkigen, die hun i n den weg kwamen , werden 

aangehouden, op uitgespreide mantels geplaagd, of 

op andere wijze mishandeld. V a n de daken stortten 

pannen, uit de vensters der bovenverdiepingen werd 

vaatwerk leeg gegooid, en beschadigd aardewerk 

naar beneden geworpen, dat klaterend op het plavei

sel brak. 

Andere ernstige gevaren bedreigden de bewoners 

van huurhuizen. Deze waren meerendeels door speku-

lanten op de meest gewetenlooze wijze gebouwd. De 

spekulatie was verlokkend maar gevaarlijk; zij wierp in 

het gunstige geval een hooge winst af, maar bij de 

in Bonte zoo dikwijls voorkomende branden kon het 

kapitaal gemakkelijk verloren gaan. De ondernemers 

zochten dus zonder twijfel zoo goedkoop te bouwen, 

dat zij zelfs uit de huur van weinig jaren hetzij over

hielden of ten minste het kapitaal konden dekken. 

De bovenverdiepingen waren van hout en regelwerk, 

bovendien was bij partikuliere gebouwen een bouw

wijze gebruikeli jk, waarbij de muren ligt scheurden; 

en dat in een t i j d , welks openbare gebouwen tegen

woordig nog door hunne onwrikbare stevigheid bewon

dering wekken. Een bron van vrees, zegt S E N K C A , is 

ons dak; zelfs uit de met schilderijen versierde zalen 

der paleizen vlugtte men met schrik, als men het 

hoorde kraken. 

Een groot gedeelte der huurhuizen was bouwval

l i g en gestut, de noodzakelijkste reparation werden 

verwaarloosd of slecht uitgevoerd. Instortingen behoor

den, behalve de branden, reeds i h den eersten tijd dei-

republiek tot de eigenaardige kwalen van Rome. C A 

T U L L U S roemt spottend als een voordeel der armoede 

dat zij geen van beide te vreezen heeft. S T R A B O noemt 

beide soorten van ongelukken onophoudelijk j de vrees 

daarvoor alleen kon angstige menschen wel uit Rome 

verdrijven; ook in latere eeuwen heeft zich dit naar 

het schijnt niet veranderd. 

De branden, die in het tegenwoordige uit steen ge

bouwde Rome zoo goed als opgehouden hebben, kwamen 

in het oude Rome niet alleen dikwijls voor, maar waren 

ook dubbel gevaarlijk wegens de boven beschreven bouw

wijze, de hoogte der huizen en de smalte der straten, 

boven alles wegens de talrijke aan- en voorhouwtjes, 

die bijzonder den brand voedden en met verschrikke

lijke snelheid verspreidden. In de jaarboeken der stad 

Rome is , behalve de menigte kleinere, een gansche rei 

groote branden opgeteekend, en de heuvels groeiden 

onophoudelijk door het opeengehoopte puin der ru ïnen . 

Onder T I B E R I U S woedden twee groote branden; in het jaar 

27 brandde de berg Cae/ius, in het jaar 37 de Aven-

tijnscke en het aangrenzende gedeelte van den grooten 

Circus a f T I B E R I U S vergoedde beide keeren de schade; 

de tweede maal bedroeg de schadevergoeding 100 m i l -

lioen sestert iën (meer dan 11 millioen gulden). O p 

den brand van N E R O volgde onder T I T U S een, die 

drie dagen en drie nachten in het Maïsveld woedde. 

Een andere, onder A N T O N I N U S P I U S , vernietigde 340 wo

ningen. De grootste brand na dien van N E R O brak on

der C O M M O D U S u i t , digt bij den tempel des Vredes , 

verwoestte eerst de daar aanwezige magazijnen van 

egyptisehc en arabische waren, en trok dan naar den 

Palatijnschen berg. A l l e pogingen tot blusschcn waren 

vergeefs; de vlam hield op uit gebrek aan voeding, 

na een groot gedeelte, der stad met den grond gelijk ge

maakt en onnoemlijke rijkdommen'verslonden te hebben. 

Rome was ook in hooge mate onderhevig aan ver

woestende natuurverschijnselen, die zich na korte of 

lange tusschenpoozen herhaalden. Aardbevingen wa

ren niet zeldzaam, overstroomingen kwamen dikwijls 

voor, en de Tiber trad nergens zoo ver uit zijne oevers 

als in die stad: een ondervinding, ook in liet nieuwe 

Rome opgedaan. 

Niettegenstaande onophoudelijke pogingen over

stroomden zijne gele wateren, in voorjaar of herfst door 

strooinen opgestuwd en door regen gezwollen, altijd 

op nieuw de lage gedeelten, en bereikten somtijds hoo

gere plaatsen, verwoestten de oude houten brug en 

sleepten vele menschen en dieren mede. Dagen lang 

stonden dan geheclc stadswijken onder water, zoodat 

alleen de hoogere huizen er boven uitstaken; men 

moest dan in vaartuigen voedsel aanvoeren voor de 

bevolking, die zich alle verkeer zag afgesneden. Trok 

de stroom weer binnen zijne oevers, dan volgden instor

tingen der ondermijnde gebouwen, ziekten en honger. 

Maar niet alleen ten gevolge van overstroomin-

gen werd Rome door hongersnood bezocht; ook de 

grootste zorg der keizers kon niet altijd de toevallen 

afwenden, die in de overbevolkte, geheel van vreem

den oogst afhankelijke stad gebrek en duurte veroor

zaakten, en daarmee gevaar van oproer. B i j een, ten 

deele als gevolg eener overstrooming, uitgebroken nood, 

die van het jaar 6 tot 8 h ie ld , steeg de prijs van het 

koren in Rome tot het zesvoudige van den gewonen 

prijs. Slaven en vreemdelingen werden over de gren

zen gezet, om den nood dragelijk te maken, en alleen 

door bovenmatige inspanning gelukte het oproer te 

voorkomen. Onder de regering van C L A U D I U S (41 jaar 

na Chr.) was er groote duurte; de tweede maal was er 

nog slechts voor 15 dagen graan in voorraad, er brak 

een opstand uit en C L A U D I U S ontkwam met moeite aan 

het woedende volk. G e l u k k i g was de winter zacht, 

en de aansporing, die de keizer door groote beloo

ningen aan scheepvaart cn graanhandel gaf, werkte 

gunstig. Echter bewijst het onophoudelijk wederkee-

ren van groote duurte in Rome onder goede en 

slechte regeringen, dat dit gevaar ook niet af te wen

den was. 

De kiem van verwoestende epidemiën zat van ouds

her in den bodem. De ongezonde l igging van Home is 

wel bekend. Reeds de eerste bewoners hadden aan den 

koortsgeest altaren gewijd, en koorts is altijd in Rome 

t'huis geweest. Bi j een zoo opeengepakte bevolking 

moesten de schadelijke invloeden zich bovendien in massa 

ontwikkelen en vermeerderen. Een ziekte, die H I P P O -

K R A T E S slechts eens opgemerkt had , zag G A L E N U S reeds 

viermaal. Een ongezonde bleekheid was de gewone ge

laatskleur der stedelingen. Een zware lucht was over 

de stad verspreid, bezwangerd met den reuk van ontel

bare keukens, wier verpestende damp met stof vermengd 

was; zoodra men aan de stad den rug gewend had, voelde 

men zich verligt. In het Rome van het keizerrijk zoo

wel als der republiek hebben groote ep idemiën , dik

wijls met schrikbarend korte tusschenruimte op elkaar 

volgende, tallooze offers geëischt . Bi j de groote pest in 

den herfst van het jaar 05 bleef geen geslacht, stand 

of ouderdom verschoond; de huizen waren vol l i jken , 

de straten vol lijkstaatsiën. Ook op de uitbarsting 

van den Vesuvius (in het jaar 79) volgde in Rome 

een verwoestende ziekte. De grootste van alle epide

miën niet van Rome, maar van de oude wereld, werd 

met het leger van L . V E R U S uit het Oosten naar het 

Westen overgeplant, woedde in geheel het Ronieinsche 

r i jk , en tastte ten laatste ook Rome aan, waar zij , 

nu eens zwakker dan eens sterker, onder COM MODUS 

(omstreeks 187—189) met vreeselijke hevigheid uit

brak. Volgens DIO CASSIUS stierven in dien t i j d , alleen 

in Rome, dikwijls 2000 menschen op één dag. Reeds 

toen liep het bij zulke ziekten zoo ligt opkomend ge

rucht , dat de ziekte door daartoe gehuurde l ieden , 

door het steken met vergiftigde naalden moedwil l ig 

verspreid werd. Zoo talri jke, menigvuldige en vreese

lijke ongelukken herinnerden ook in het gouden Rome 

altijd weer het woord van V A R R O : „ h e t land is van 

goddelijken oorsprong, de steden zijn door menschen-

handen gebouwd." 

DE ZEVEN WONDEREN DER WERELD. 
Voordragt, gehouden door den heer W. C. V A N GOOR, in de a/deeling Rotterdam van de Maatschappij 

T o t b e v o r d e r i n g der Bouwkuns t . 

(ZIE DL. X V , BLZ. 121.) 

IV. HET MAUSOLEUM TE HALIKARNASSUS. 

Even als godsdienst, in alle vormen, over de gchcele 

aarde wordt aangetroffen, is dit ook het geval met de 

zorg welke men in alle tijden waarvan historische be

wijzen tot ons gekomen zijn, voor de lijken van men

schen gedragen heeft. Zien wij sommige volken hunne 

dooden aan het vuur ter prooi geven, o m , na ver

brand te z i jn , hunne asch te verzamelen en te bewaren; 

bij anderen daarentegen wordt alle mogelijke kunst 

aangewend, om de stoffelijke overblijfselen even on

vergankelijk te doen worden, als de geest, door welken 

zij eenmaal bewoond zijn geweest. A l s een natuurlijk 

gevolg van deze zucht tot het bewaren der dooden of 

van het aandenken der afgestorvenen, vinden wij we

der andere vo lken , die de kunst van het balsemen 

hunner lijken niet verstonden of om verschillende re

denen niet toepasten, en dus wel de stof aan de stof prijs 
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gaven; maar, hoewel zij niet die groote zorg voor de l i j 
ken droegen, bleven zij niet i n gebreke op andere wijzen 
hunne dooden te eeren. De liefde van een v o l k , de 
eerbied en achting voor groote daden, het besef van 
het nut om voor volgende geslachten de herinnering 
aan de edelen van ons geslacht te doen voortleven, en 
somtijds misschien ook wel de ijdelheid der levenden, 
doen over de geheele meer of minder beschaafde we
reld gedenkteekenen in alle vormen verrijzen. B i j 
sommigen staat de meest mogelijke eenvoudigheid op 
den voorgrond; bij anderen worden een weelde en 
rijkdom ten toon gespreid, welke ons verbaasd doen 
staan, zoodat het, ,/hoeveel geld is hier in steen ver
anderd ! " ook hier niet misplaatst is. E n het zijn niet 
alleen de oudste tijden welke ons zoo iets te aan
schouwen geven, men vindt onder de prachtigste mau
soleums ook eenige van betrekkelijk jonge dagteekening. 

Ik heb mij voorgesteld u eenige van die gedenk
teekenen voor de dooden ter aanschouwing voor te 
leggen, waarbij een van de zeven wonderen der we
r e l d , het mausoleum te Halikarnassus, ons uitgangs
punt zal zijn. 

Even als bijna al deze wonderen, is ook dit mau
soleum geheel verdwenen; zelfs de plek waar het een
maal gestaan heeft, is niet meer met zekerheid aan te 
wijzen. Onze bekendheid er mede is dus alleen gegrond 
op oude beschrijvingen, welke in sommige opzigten 
van elkander verschillen, waarom, al naar gelang men 
van de eene of andere gebruik maakt, ook een ver
schillend beeld van dit mausoleum voor onzen geest 
verrijst. 

llatikarnansus, de geboorteplaats van de geschied
schrijvers H E R O D O T U S en DIONYSIUS van llalikurnastrux, 
was een der rijkste steden van KJein-Azië. De stad 
dankte hare stichting aan een volkplanting van Dor ië r s . 
Ilalikarnanmn vormde met eenige andere steden, die 
op het eiland lihodux en elders gelegen waren, een 
bondgenootschap, welks leden zich vereenigden bij de 
spelen van A P O L L O T R I O P I U S ; maar toen een der bur
gers van Halikarttassttg, overwinnaar in die spelen, 
daarbij de wetten geschonden had, werd zijne vader
stad buiten de vereeniging gesloten. 

C R E S U S , de laatste kon ing van Lydië, zegevierde 
het eerst over de vrijheid der in Klein-Axië gevestigde 
G r i e k e n ; hij werd door C Y R U S van den troon gestoo.-
ten , waardoor de Grieken onder de heerschappij der 
Perzen kwamen , welke de Gr ieken door van ben afhan
kelijke personen, „ t i r a n n e n " genoemd, lieten regeren. 

I H E R O D O T U S verliet vr i jwi l l ig zijn vaderland, om zich aan 
de dienstbaarheid te ont t rekken; later, toen hij zijne 
pligten beter had leeren kennen, keerde hij terug en 
wist het volk den moed in te boezemen, de tirannen 
te verjagen. Deze vrijheid was niet van langen duur, 

j want weldra staat de stad weder onder de overheer-
sching van H E C A T O M N U S , koning van Kurië en vader 
van M A U S O L U S , die hein opvolgde. Deze vorst is be
roemd door de kostbare monumenten waarmede hij 

j Halikarnassus verrijkte, en door de smart zijner echt-
ij genoot en zuster A R T E M I S I A , welke een prachtig gedenk-
I teeken te zijner cere deed oprigten. De onpartijdige 
ij geschiedenis heeft ons M A U S O L U S doen kennen als een 
jl vorst, begaafd met talenten, welke glans bijzetten aan 
H de magt welke hij uitoefende, maar ook als behebt 
i met ondeugden, die hem doen verfoeijen. H i j wordt 

voorgesteld als een woelgeest, altijd bezig zijn aanzien 
en zijne magt te vcrgrooten; een dwingeland over zijn 
vo lk , geducht voor zijne bondgenooten; iemand die 
met zijn verlangen meer dan met zijne middelen te 
rade g i n g , alles durfde ondernemen, en de hulp van 
l i s t en trouweloosheid niet versmaadde. M A U S O L U S stierf 

• ongeveer 353 jaren vóór onze tijdrekening. 

D e droefheid van A R T E M I S I A over zijn verlies bleek 
niet alleen door een heerlijk monument; zij loofde ook 
een prijs uit voor dc grieksche redenaars, die de na
gedachtenis zouden willen verheerlijken van den vorst, 

j welken A R T E M I S I A alleen beweende. M e n ziet redenaars als 

I T H E O D E K T U S , N A U K R A T K S , S O K R A T E S , T H E O P O M P U S , A E S C H I -

N E S elkander deze verachtelijke eer betwisten en het 
schouwspel leveren van „ e e n tiran van Azië, verheer
lijkt door de burgers van Athene." A R T E M I S I A overleefde 
haren echtgenoot niet lang; zij zag zijn gedenkteeken 
zelfs niet voltooid. 

Zoo als reeds gezegd, er is geen spoor van de 
,i tombe van M A U S O L U S overgebleven, in weerwil van al 
j de zorg welke A R T E M I S I A droeg, dit gedenkteeken harer 
i droefheid de eeuwen te doen trotseren. D e vorm en 

sterkte van dit mausoleum zouden het hebben kunnen 
beschermen tegen de verwoestingen van den t i jd; het 
moet dus zeker, door het gebruik zijner deelen tot 
andere einden, vernield z i jn , en hoewel niets ons den 
tijd der verwoesting doet kennen, zouden de ridders 
van S t . - J A N daartoe wel hebben kunnen medewerken, 
daar deze, betere regters in oorlogszaken dan op het 
gebied der kuns t , zonder ophouden bezig zich tegen 
de aanvallen der Muzelmannen te versterken, hun 

i kasteel wel van deze kostbare overblijfselen hebben 

kunnen oprigten of er mede herstellen. M e n ziet wer
kelijk vele standbeelden in de muren gemetseld en i n 
het inwendige vele basreliëfs en inscription. Vele van 
deze in het fort van Budrun gemetselde fragmenten 
zijn in 1S46 daaruit weggenomen en naar het Bri tsch 
Museum verhuisd. He t is echter verre van zeker dat 
deze overblijfselen van het mausoleum afkomstig z i jn ; 
zij kunnen even goed deelen van het prachtige door 
M A U S O L U S gebouwde paleis wezen. 

D e verschillende afbeeldingen van dit momument 
welke ons verschaft z i jn , hoewel in hoofdzaak on
derling overeenkomende, vinden haren grond veelal 
in de wijze waarop de beschrijvingen er van , door de 
oude geschiedschrijvers ons nagelaten, worden opgevat. 
C H O I S E U L geeft i n zijn Voyage pitloresque de la Grcce 
de volgende schets: 

„ P H I L O van Byzantium heeft in zijn werk de Mira-
bilibus een zeer uitvoerige beschrijving van dit mausoleum 
gegeven, maar juist dit gedeelte van genoemd boek 
is niet tot ons gekomen. H i j treedt natuurlijk in vele 
bijzonderheden betreffende de meesterstukken van beeld
houwkunst , waarmede dit monument versierd was. 
S A T Y R U S en P Y T H E U S hebben er ook een beschrijving 
van gemaakt. Bij gebrek aan dit werk , moet P L I N I U S 

ons bouwstoffen voor eenige gissingen verschaffen. Graaf 
D E C A Y L U S heeft reeds beproefd de beschrijving door 
PLINIUS vervaardigd, uit te leggen, en ik zou naar 
zijne verhandeling verwijzen, als ik niet geloofde ver
scheidene dwalingen te ontdekken i n de teekeningen, 
welke hij er van gemaakt heeft, dwalingen die mij schij
nen veroorzaakt te zijn door een onjuiste of verkeerde 
lezing welke hij heeft verkozen, omdat zij in een groot 
aantal manuscripten gevonden wordt. Die keuze, welke 
bij de eerste overweging gegrond toeschijnt, behoort 
echter mijns inziens te wijken voor de motieven naar 
welke geoordeeld moet worden. De zinsnede van P L I 

NIUS luidt a ldus: 

„ „ SCOPAS had in denzelfden tijd BRYAXIS, T I M O -

T H E U S en L E O C H A R E S tot mededingers. M e n moet ze hier 
niet van elkander scheiden, omdat zij gezamenlijk hunne 
beitels bezigden voor M A U S O L U S , koning van Karië, 
welke stierf het tweede jaar der 106 d o Olympiade. D e 
werken van deze kunstenaars hebben dit monument 
tot een wereldwonder verheven. De naar het zuiden 
en noorden gekeerde zijden waren G3 voet lang; de 
twee eindgevels zijn minder groot en de geheele om
trek is 411 voet; het is 25 ellebogen hoog en omringd 
van 36 kolommen; men heeft aan deze kolonnade den 

naam van Pteron gegeven. SCOPAS bewerkte de oost
zijde, i i i t i \ iAS de noordzijde, T I M O T H E U S de zuidzijde 
en L E O C H A R E S de westzijde. K o n i n g i n A R T E M I S I A , welke 
deze tombe liet oprigten ter gedachtenis van haren 
echtgenoot, overleed vóór dat de kunstenaars hun 
werk voltooid hadden; maar zij wilden het tot hunnen 
eigenen roem en ter cere van de kunst voltooijen. Hunne 
werken betwisten elkander nog den prijs. Een vijfde 
kunstenaar voegde zich bij de door mij genoemden, 
want boven de Pteron rigtte men een pyramide o p , 
wier hoogte gelijk was aan het benedengedeelte en 
welke was zamengesteld uit 24 treden, waarvan de 
terugsprong het gebouw afsloot in den vorm van een 
grenspaal. Op den top plaatste men een wagen met 
vier paarden van marmer, door P Y T H I S vervaardigd 
en die, aan het overige toegevoegd, een totale hoogte 
van 100 voet aan het monument gaf ."" 

„ I k neem de vertaling aan welke slechts 100 voet 
hoogte aan het mausoleum geeft, in plaats van 140 , 
zoo als in andere manuscripten en de meeste uit
gaven voorkomt. Deze algemeene maat is in vol
maakte overeenstemming met de afmetingen der deelen , 
maakt geen veronderstelling noodig en komt overeen 
met den stijl eu vorm door de ouden voor deze mo
numenten gebruikt. De noodzakelijkheid om tot een 
grootere hoogte te geraken, is het eenige motief, het
welk D E C A Y L U S heeft kunnen bewegen, boven de 24 
treden een nieuwe pyramide aan te brengen , van welke 
de tekst van P L I N I U S geen gewag maakt. Niets is zonder 
twijfel helderder; boven de kolonnade was een pyra
mide, gelijk in hoogte aan het benedengedeelte cn ge
vormd door 24 treden, wier terugsprongen achtereen
volgend het gebouw deden eindigen, bekroond door 
de quadriga van P Y T H I S . He t grondvlak van het ge
bouw was een langwerpig vierkant , welks lange zijde 
63 voet groot was; het was omringd door 36 kolom
men , waarvan de gesteldheid ons is aangegeven door 
de bekende gebruiken der ouden; maar de maat van 
63 voet is niet die van het ligchaani van het gebouw, 
door de Grieken genoemd noot en door de Romeinen 
cc/la; men moet er ook de kolonnade, welke het o m 
r ingde , onder begrijpen. Wanneer de ouden 100 voet 
gaven aan de facade van den tempel van M I N E R V A 

te Athene, nemen zij deze grootte niet als tusschen 
de twee muren : het is die van den geheelen gevel , 
waaronder behooren de afstanden van de beide z i j 
kolommen, genoemd Pteron. D i t voorbeeld laat geen 
twijfel over aan de slotsom door mij opgemaakt. 
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P L I N I U S zegt dat de geheele omtrek 411 voet was; 
maar een parallelogram welks grootste zijde 63 voet 
i s , geeft op verre na zulk een omtrek niet. He t ge-
bouw heeft dan noodzakelijk een onderbouw gehad, I 
welken men als bekend kan aannemen, daar zijne uit- ! 
gestrektheid bepaald i s , en welks hoogte het aanvulsel 
is der 100 voet, de geheele hoogte van het gebouw. 1 

Ik veronderstel dat deze door treden gevormd is , want 1 

alles wat met den pyramidalen vorm overeenstemt, werd 
waarschijnlijk op deze gebouwen toegepast, aan welke 1 
die vorm bijzonder dienstbaar was. Bedoelde stijl is 
oorspronkelijk aan de Egyptenarcn ontleend, even als j 
het leerstuk, hetwelk aanspoorde, alle middelen aan 
te wenden om hunne soliditeit te verzekeren. 

„ H e t is verre van mij te beweren dat ik de zui
vere teekening van dit belangrijk monument heb terug 
gevonden; alleen komt het mij voor, dat mijne gis-
gingen, overeenstemmende met de gebruiken der oud-
heid, volmaakt bij de beschrijving van P L I N I U S passen, 
en dat het moeijelijk is een meer waarschijnlijke onder
stelling te maken, zoo lang men het gedeelte van P H I L O 

van Byzantium niet heeft terug gevonden. E r is eene 
groote overeenkomst tusschen deze tombe en een waarvan 
de beschrijving hierna volgt en wier bewerking aan-
toont, dat zij lang na het mausoleum is vervaardigd. 
Is het niet natuurlijk te denken, dat men in de na
bijheid van dit schoone gebouw getracht heeft den stijl 
en vorm daarvan in het geheugen terug te roepen, 
hoewel men er een meer moderne orde op toepaste; I 
want ik kan niet aannemen het gevoelen van den heer D E 
G A Y L U S , dat de tombe van M A U S O L U S van de korinthische 
orde was, op dat tijdstip in Azië onbekend en in Grie-
kenland weinig toegepast ' ) ; eene orde toch, bewaard 
voor de tempels der goden, in onbruik geraakt voor 
die monumenten, waaraan het strenge karakter ge-
geven werd om indruk te maken en waar alles moest 
medewerken om de majesteit en kracht te doen uitko
men. Het gebruik hetwelk aan de tombe van M Y L A S S A 

van de korinthische orde gemaakt i s , moet beschouwd 
worden als een begin van bederf in den smaak." 8 ) . 

Volgens ecu andere lez ing, waarin ook melding 
wordt gemaakt van standbeelden, die tusschen dc ko- ,j 

') LTct oudstr korinthische kapiteel, hetwelk wij kennen, dag-
teckent van omstreeks de 85= olympiade. v. O, 

*) Een Bchoonc restauratie van het mausoleum is ontwor
pen door den engelschcn architekt FEBQCSON cn o. a. afgebeeld I 
in het onlangs verschenen 1* deel van zijne History of Architecture, 
blz. 249. A. K. o. 
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lommen stonden, was aan iedere zijde van den onder
bouw een por t ikus , waarop kolossale ruiterstandbeel
den stonden, die ieder op zich zelf een ingang tot 
het graf verleenden. De onderbouw was geheel vlak 
en van kostbaar marnier. V a n boven liep het gebouw, 
met drie terrassen, in den vorm van een pyramide 
spits toe; het eerste terras was met basreliëfs versierd; 
op de hoeken van het tweede terras stonden acht veel
hoekige hooge torentjes, mede met basreliëfs versierd, 
en langs de zijden van het derde terras waren cipres
sen en andere boomen geplant. 

Een der schoonste en opmerkelijkste mausoleums 
van Klein-Azië is het bovenbedoelde bij Mylassa, het 
tegenwoordige Melasso, de oude hoofdstad van H E C A -

T O M N U S , koning van Karië en broeder van M A U S O L U S . 

Deze tombe, geheel van marmer, bestaat uit twee ver
diepingen. De onderste, bestemd om het lijk te ont
vangen, heeft eene deur tot ingang. Buiten of binnen 
is echter geen spoor van trap naar de tweede verdieping 
te v inden , zoodat men daar niet dan door een ladder 
op kan komen. De eenige gemeenschap tusschen deze 
en de onderverdieping bestaat in een opening van 
omstreeks 0.05 el wydte, welke, naar men veronder
stelt, gediend moet hebben om de drankoffers, door 
de daar verzamelde bloedverwanten des overledenen ge
plengd, er doorheen te doen gaan. De verdieping van 
dit monument is gevormd aan iedere zijde door twee 
kolommen van de korinthische orde, en op de hoeken 
staan vierkante pilaren. De kolommen van dit gebouw 
zijn merkwaardig door haren bijzonderen v o r m : het 
zijn twee halve kolommen, staande tegen een iets dik
ker regthoekig middengedeelte, zoodat de doorsnede 
der kolommen een ellipsvormige gedaante heeft. M e n 
gist dat deze vlakke gedeelten gediend hebben, om 
daar tusschen marmeren platen of eenig ander schutsel , 
tot slui t ing van het monument te plaatsen, hoewel te 
vergeefs gezocht wordt naar de plaats der krammen 
of houvasten, om ze te bevestigen. C H O I S E U I , gelooft 
echter dat deze vorm der kolommen niet als een blijk 
van wil lekeur van den bouwmeester beschouwd moet 
worden, maar meent dat men dien gekozen heeft om 
aan de kolommen meer sterkte te geven, ten einde 
de aanmerkelijke massa, waarmede zij belast z i j n , te 
ondersteunen, zonder al te zeer de harmonie met 
het geheel te verstoren. De canelures van de ko lom
men en pijlers beslaan slechts de bovenste twee derde 
gedeelten. De soort van kroonlijst, waarmede de ko
lommen gedekt z i j n , is van bizarren v o r m , maar schijnt 
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zoodanig gekozen te zijn om tot den pyramidalen (uit 
treden bestaanden) vorm van het bovengedeelte van het 
monument mede te werken. H e t plafond is buitenge
woon r i jk ; het is niet v lak , maar volgt den pyramidalen 
vorm van het uitwendige; het is geheel met caissons 
van regelmatigen vorm cn met ornementen in goeden 
stijl versierd. Geen opschrift geeft eenige zekerheid van 
den tijd der opr igt ing; maar de stijl veroorlooft niet 
tot een zeer oud tijdperk op te k l immen , daar de 
slechte smaak der Romeinen er duidelijk zigtbaar in i s ; 
het ware reeds genoeg op den zonderlingen vorm der ko
lommen te wijzen. De buitenswerksche lengte en breedte 
van dit monument, gemeten langs de buitenzijden der 
pijlers, bedraagt 5 30 e l , de onderbouw is hoog 3.57 
e l , de kolommen 3.44 e l , de soort van kroonlijst met 
de pyramidale bedekking 2.30 e l ; de lange middellijn 
der kolommen is 0.02 en de korte middellijn 0.40 el . 

Bi j het dorpje Mey, liggende bij de ru ïnen van 
het oude Tebnissus, aan de golf van Micra, bij het 
eiland Bhodus, vindt men een groote menigte tomben 
of sarkophagen verschillend van vorm en grootte. Een 
er van, wier smalle zijden door pilasters, bij wijze van 
anten, ingesloten worden, is gedekt door een fronton, 
alles in de eenvoudigste vormen. Het monument heeft 
in een der smalle zijden een vierkante opening, die 
door een eenvoudige omlijsting is ingesloten, waardoor 
waarschijnlijk het lijk werd ingebragt, welke opening 
dan later door een steenplaat gesloten werd. Aan een 
andere sarkophaag wordt alle opening gemist, waarom 
men mag aannemen dat het l i j k , vóór dat het deksel 
er op gelegd werd , er in geplaatst is geworden. De 
vorm der sarkophaag is mede buitengewoon eenvoudig: 
langwerpig vierkant op een vlak pl int ; de iets overste
kende bedekking is half-cilindervormig, meteenzwaren 
vierkanten balk op de k r u i n ; uit deze bedekking komen 
eenige vierkante klossen, bij wijze van koppen van 
balken, te voorschijn. De grootste van de hier gevon
den sarkophagen bestaat uit drie deelen: een vlak 
plint, het ligchaam en de bedekking. Het l igchaam, 
lang 3.17 e l , breed 1.80 e l , hoog 2.35 e l , heeft, op 
de lange zijden drie horizontale vlakke banden, met 
uitstekende deelen als koppen van balken. Het lijst
werk , bestaande uit twee vierkante banden, heeft bij 
wijze van modil lons, zware b l o k k e n ; de beide smalle 
einden hebben, door een liggenden en een staanden 
vierkanten band, het aanzien van een kruiskozi jn ; de 
bedekking, in den vorm van een halve el l ips, rustende 
op de korte as, is hoog 1.70 e l en heeft over haren 
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rug een zwaren vierkanten balk ; de einden zijn in den
zelfden geest als die van het ligchaam der sarkophaag 
versierd; de geheele hoogte bedraagt 5.50 el . 

Even als Eyyjjle en Perzië, bezit ook Klein-Azië 
zijne in de rots uitgehouwen graven. A l l e n toonen een 
groote overeenkomst onderl ing, en hebben waarschijn
lijk hetzelfde denkbeeld en dezelfde reden tot grond 
van hun aanzijn: een onschendbare plaats van afzon
dering aan de dooden te verzekeren. Ook wat het uit
wendige aangaat is de overeenkomst van de rotsgraven 
te Telmissus met die van Persepolis niet te ontken
nen: op beide plaatsen zijn zij ook hoog boven den 
grond aangebragt. 

Een der voornaamste i n de rotsen bij Tebnissus 
uitgehouwen graven vertoont uitwendig den vorm der 
facade van een griekschen tempel in antis van de jo-
nische orde, waaruit is op te maken dat dit werkstuk 

l| niet zeer oud kan zijn. De anten zijn vast aan de rots, 
: de twee kolommen staan geheel v r i j , waardoor een 
I voorhal van 2.15 el diepte wordt gevormd. Het geheel 
: heeft een streng karakter; alle lijsten zijn slechts uit 

vlakke banden gevormd; de modillons zijn zwaar en 
kubusvormig; de fries is weggelaten, zoodat de modil
lons of blokken onmiddellijk op de architraaf rusten. 
De drie figuren, in den palmet vorm, welke het fronton 
bekroonen, vermeerderen nog het zware karakter van 

, het monument. De figuratieve deur op den achtergrond 
'., der voorhal is in vier paneelcn verdeeld, waarvan 
i| slechts één open is ; deze schijnbare deur is omringd 

door een zware chambranle en kroonlijst, welke tus-
I schen twee zonderling aangebragte konsolen besloten is. 
|j Door de paneelopening komt men in een kamer, breed 

3.05 e l , diep 3 e l , hoog 1.25 el . Langs drie zijden 
|! dezer kamer is een bank , hoog 0.57 e l , breed 0.70 el . 
Jl Wanneer ooit lijken in dit graf gerust hebben, kunnen 
1 zij niet in sarkophagen besloten zijn geweest, omdat 
1 de ingangsopening te naauw is om dc lijkkisten er in 

to brengen, tenzij zij veel kleiner waren dan men 
ze over het algemeen maakte; waarschijnlijker is het 

I echter dat er slechts urnen in geplaatst zijn geweest; 
men weet dat dc gebruiken bij dc ouden afwisselden. 
De ingangsopening schijnt door een steenplaat gesloten 

. geweest te zi jn; dc groeven, waarin deze zich heeft 
| moeten bewegen, worden nog aangetroffen. Op het 

vaste paneel der deur, naast het geopende, is een 
grieksch opschrift, maar zoo uitgewischt of vergaan, 
dat het niet meer leesbaar is. De geheele breedte van 
dit monument is 7.15 e l ; de anten zijn 1.05 el breed, 
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de kolommen aan de basis 0.57 el in middellijn bij 
een hoogte van 4.85 e l ; de kroonlijst is hoog 1.13 el 
en van daar tot den top van het fronton meet men nog 
1.54 el. Vele van de in dezen geest bewerkte graf
gevels hebben slechts ééne kolom tusschen de twee 
anten. 

Een ander der in deze rots uitgehouwen graven heeft 
eenige overeenkomst met de laatste der boven beschre
ven sarkophagen. De geheele facade is in den vorm 
van een kruiskozijn bewerkt, alles vierkant. Eene van 
de vier hierdoor gevormde afdeelingen strekt tot ingang 
van eene kamer , breed 2.97 e l , diep 2.27 e l , hoog 
1.62 e l ; langs drie zijden is een banket, hoog 0.83 e l , 
breed 0.70 el . 

Behalve deze in de rots uitgehouwen begraafplaat
sen, worden i n andere deelen van Klein-Azië nog 
meer dergelijke aangetroffen. Hieronder komen vooral 
in aanmerking die van de koningen van Phryyië, welke 
zich bevinden te Doyan-lou, het oude Naeoleia. Die mo
numenten moeten zijn gebouwd tusschen de jaren 570 
en 740 vóór onze jaartelling. De begraafplaats welke de 
overlevering aan koning MIDAS toeschrijft bestaat uit 
een gevel , in de staande vlakte van de rots uitgehou
wen en vergezeld van twee opschriften ; op een daarvan 
leest men den naam M I D A S . Het in de rots uitgehouwen 
front bestaat uit een regthoekig v lak , gedekt met een 
fronton, alleen gevormd door kleine vlakke banden, 
waartussehen een vlak gewerkte ruitvormige versie
r ing . Het geheele vlak is met kruisvormige en andere 
uit regte lijnen zamengestelde figuren overdekt, beslo
ten tusschen twee vlakke in denzelfden geest versierde 
gedeelten, bij wijze van pilasters. In het benedenge
deelte van de facade, slechts weinig boven den g rond , 
is een regthoekige opening, meer breed dan hoog, 
met een vlakken band er om. Boven op het fronton, 
een weinig ter zijde van den top , liggen twee cirkel
vormige eenvoudige versieringen. Deze facade, bij het 
eerste aanzien als een tapijt zich vertoonende, is onge
veer 12 el breed en ru im 13 el hoog. 

Tot een veel jonger tijdvak behoort een hier aan
wezig in de rots uitgehouwen graf, bekend onder den 
naam van Gherdek-kaia-si. De facade bestaat uit twee 
dorisehe kolommen en twee anten, dragende een kroon
lijst met triglyphen en een fronton. 

Zeer vele rotsgraven in Klein-Azië zijn als de 
laatstgenoemden versierd; men vindt er onder ande
ren een te Urgub, onder den naam van JJikeli-TascA. 
Achter den pér is tyle ligt een groote voorhal , op 

wier achtergrond de ingangen tot vier onderaardsche 
vertrekken zijn. 

In het fronton van een rotsgraf te Mgra is voorge
steld een leeuw, een stier verscheurende. D e kolommen 
aan dit graf hebben jonische kapiteelen, maar de anten 
of pilasters zijn gedekt met leeuwenkoppen. De deur 
is mede met beeldhouwwerk versierd en met schoone 
kleuren afgezet. 

A a n een van de vele graven te Cacamo wordt 
het zeldzame verschijnsel van een standbeeld in eene 
nis aangetroffen. De gevel is rijk met pilasters ver
sierd. Di t werk behoort niet tot den zeer ouden tijd. 

D e rotsgraven i n Klein-Azië zijn niet altijd met 

! meer of minder sierlijke gevels voorzien; vele worden 
gevonden, welke uit niets anders dan eenvoudige grot
ten , zonder eenig versiersel , bestaan. 

M e n ontmoet ook in de rots uitgehouwen, op zich 

j zeiven staande grafgedenkteekenen in den vorm van 

Ij sarkophagen. Een voorbeeld hiervan is de sarkophaag 

.; te CastaI-Rosso, een kle in ei land, door de oude Gr ie -
' ken Megiste genoemd. 

V a n de op zich zeiven staande graftomben vermelden 
wij die, welke in de vallei van Xanthus, te Pinura, 
gevonden wordt. Zij heeft den vorm van een obel isk, 
met bijzonder fraaije basre l ië fs , voorstellende man
nen , vrouwen en gevleugelde figuren, die kinderen 
wegvoeren. G I B S O N veronderstelt, dat de gevleugelde 

! figuren harpyjen voorstellen, die de dochters van P A N -
D A R C U S , koning van Lycië, wegvoerden. 

Te Eski-Hissar, i n den omtrek van het oude 
Stratonicea, vindt men een monument van bijzonderen 
v o r m ; het is een iets meer lange dan breede ru imte , 

! besloten door een muur van wit marmer, hoog 4.50 
e l , l ang 25 el . Deze muur is versierd met een voet 

1 en deklijst van goeden v o r m ; onder de deklijst zijn 
1 ronde versieringen, eenigzins i n den vorm van oude 

schi lden; boven deze l i j s t , rijk met beeldhouwwerk 

! getooid, zijn nog twee plinten. Op een der zijden is 
een lang opschrift, boven hetwelk men i n groote ka-

1 rakters leest „ T o m b e van Phi lecus" ; deze karakters 
zijn gr ieksch , maar bijna allen in een vorm van den 
gewonen afwijkende. In twee der tegenoverstaande zij
den zijn deuropeningen, door een architraaf ingeslo
ten. Deze ommuring, welke nooit overdekt schijnt ge
weest te z i j n , is waarschijnlijk een bewaarplaats van 

j verscheidene sarkophagen geweest, zoodat wij hier 

i iets van de soort onzer tegenwoordige begraafplaat-
\ sen aantreffen. 

D e oudste monumenten, aan de nagedachtenis van 1 

merkwaardige personen gewi jd , zijn voorzeker de tu

m u l i , welke in den regel niet anders zijn dan een

voudige opgeworpen heuvels van aarde of steenen. \ 

Klein-Azië biedt ons daarvan ook een vrij groote me

nigte aan, onder welke het meest tot onze herin- I! 
nering spreken die welke zich te Pounger-Bachi ver-

heffen, een dorp, dat, naar men gelooft, op de plaats 

van het oude Troje staat. Geen overblijfsel van deze 

door H O M E R U S bezongen stad is meer voorhanden; 1 

maar op de naburige vlakte verheffen zich verscheidene 

tomben, die tot de heldentijden van P R I A M U S en A G A - I 

M E M N O N gebragt kunnen worden. H O M E R U S heeft de 

tombe beschreven, welke A C H I L L E S voor zijnen vriend 

P A T R O C I . U S bouwde; zij was in denzelfden geest als 

die welke A C H I L L E S voor zich zeiven oprigtte. Deze 

tombe bestaat nog ; ten minste men gelooft ze te 

herkennen in een grooten tumulus, welke zich aan kaap 

Sigeum bevindt en dien C H O I S E U L in 1787 liet opgra- I 

ven. Omstreeks het middenpunt vond men twee groote 

steenen, elkander onder een hoek ondersteunende; ! 

hieronder een kleine M I N E R V A op een wagen geplaatst I 

en een urn met asch gevuld. 

S O Z O M E N E S spreekt van de tombe van A J A X , welke ! 

zich verhief ter plaatse, waar het grieksche legerkamp 

zou zijn gelegen; zij is een tumulus , d ie , hoewel 

i n r u ï n e , nog niet geheel is verdwenen en den naam 

van den held heeft bewaard, wiens overblijfselen hij 

bedekte. 

B i j het meer Gggcea, nabij het oude Sardes, is de 

plek waar de lijken der koningen van Lydië werden ter ! 

aarde besteld. Deze plaats is door verscheidene tu- 1 

inu l i bedekt, waaronder die u i tb l ink t , waar A L Y A T T E S , 1 

de vader van C R E S U S , was bijgezet: een zeer groote 1 

heuvel , op een onderbouw van zware behouwen stee- I 
nen opgcrigt. A L Y A T T E S stierf i n 562 vóór onze 

jaartelling. H E R O D O T U S zag dit monument meer dan een 

eeuw na de opr ig t ing , en meld t , dat in zijnen tijd 

BOg vijf steenen op den top der tombe waren, met 

Opschriften vermeldende de vijf klassen of k o r p o r a t i ë n , 

welke naar de oprigt ing hadden medegedongen. In j 

1812 zag c o c i i E R i L nog drie van deze steenen staande. I 
Volgens S T R A B O , had dit groote mausoleum niet minder 

dan 67 el (ellebogen?) hoogte, bij 434 el (ellebogen?) ! 

omtrek aan den voet. 

Eenige mausoleums door de Turken in Klein-Azië 
Opgerigt, munten uit door een rijkdom van versiering, j 
welke, als een hoofdkarakter der bouwkunst van dit 1 

D L . X V . 

v o l k , alleen van de Turken te verwachten is. Een der

gelijk is het door L É O N D E L A B O R D E afgebeelde mau

soleum te Chugut, alsmede de bewonderenswaarde 

tombe van T A T H M A I I - K H A D O U N te Nigde, en eindelijk 

is een van de sierlijkste gebouwen in turkschen 

stijl het graf van H O U E N , te Cesarea, Het is acht

kant , uit gehouwen steen opgetrokken en bedekt 

door een pyramidevormig dak. In iedere van de acht 

zijden is een zeer rijke puntboog, welke door een 

gladden muur van gehouwen steen is gevu ld , waarin 

zich een klein venster bevindt. H e t fries is voor

zien met turksche opschriften. Aan iederen hoek 

van het gebouw is een k o l o m , zoo zorgvuldig bewerkt , 

als of zij een uit goud vervaardigd voorwerp was. 

In Sgrië vindt men een zeer groot aantal i n de 

rots uitgehouwen begraafplaatsen. In de omstreken van 

Seleucia treft, men eenige aan, welke uit verscheidene 

onderling verbonden afdeelingen zijn zamengesteld. 

Te Gabala, vroeger Bglos, ten noordoosten van La-
takic, aan den zeeoever, alwaar de necropolis van het 

oude Laodicea was , vindt men verscheidene van de

zelfde soort. 

In de omstreken van Tortosa zijn zeer opmerkelijke 

in de rots uitgegraven grafkelders; daarboven verheffen 

zich cippen (grafpijlers) op voetstukken rustende; aan 

de hoeken van het voetstuk van een dier kelders zijn 

vier leeuwen uitgehouwen. Onder al deze soorten van 

graven behooren die te Palmyra tot de opmerkeli jk

ste van Syrië: vierkante torens van marmer , ver

scheidene verdiepingen hoog, zonder uitwendige ver

s ier ing, maar inwendig overdekt met beeldhouwwerk 

en kolommen. 

O p geringen afstand van lloms, het oude Emesa, 
heeft ROBINSON een mausoleum gezien, hetwelk, vol

gens een bijna uitgewischt grieksch opschrift, schijnt 

opgerigt te zijn ter nagedachtenis van C A J U S C E S A R . 

H e t is van gebakken steen gebouwd, heeft twee ver

diepingen met aan iedere zijde vijf pilasters van de 

dorisehe en jonische orden. Het gebouw is 7 el hoog 

en heeft een dak van pyramidalen vorm. 

Palestina is mede niet zonder rotsgraven. Ten 

westen van Jeruzalem, tusschen de stad en den Olijfberg, 

is een naauwe va l l e i , welke door de beek Kedron, 
wanneer deze door winterregens gezwollen i s , schijnt 

gevormd te zi jn: de vallei van J O S A P H A T , ook 

wel Tophet of vallei des bloeds genoemd. Deze vallei 

is aan alle zijden bezet met graven en grafgedenktee

kenen. De jongsteu daarvan, die van de tegenwoordige 
16 
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joden, zijn uiterst eenvoudig en bestaan in niets dan 
een steenen plaat of ze rk , waarvan de meer of m i n 
dere lengte den rang van den begravene aantoont. 
D e opschriften, in het Hebreeuwsch, vermelden niets 
dan den naam en ouderdom van den persoon en 
den dag van zijn overlijden. Dr ie oude gedenktee
kenen i n deze vallei steken, door hunne grootschheid, 
bij deze moderne graven zeer af; het zijn die van A B -
S A L O M , J O S A P H A T en Z A C H A R I A S , welke men in het al
gemeen onder den naam van de graven der patriar
chen aanwijst. Dat van A B S A L O M is het merkwaardig
ste, geheel afgescheiden van de rots waaruit het ge
houwen i s ; het voetstuk is vierkant, aan iedere zijde 
met vier jonische pilasters versierd, welke door een 
fries met triglyphen en metopen bekroond zijn. Op dit 
voetstuk verheft zich een vierkant gedeelte, uit gehou
wen steen gevormd, hetwelk een rond gedeelte draagt, 
waarboven zich een kegelvormige afdekking verheft, i n 
wier boveneinde een opening i s , geleidende naar een 
kamer waarvan de vloer boven den buitengrond ver
heven ligt In de wanden zijn nissen aangebragt. De 
geheele hoogte van dit monument is bijna 9 el . 

Onmiddellijk achter dit monument, i n een der 
zijden van de daarvan afgescheiden rots, is een ope
ning , met een chambranle omr ingd , welke den toegang 
tot een in de rots uitgehouwen grafkamer verleent. 
Di t i s , zegt men, de begraafplaats van J O S A P H A T . 

Een weinig ten zuiden van de tombe van A B S A L O M 

is die van Z A C H A R I A S . Ook deze tombe heeft een vier
kant voetstuk, geheel gescheiden van de rots waar
uit het gehouwen i s , en ook met jonische halve 
kolommen en pilasters versierd, staande op een vier
kant rotsblok, waarin een opening, leidende naar een 
gang van 3.5 tot 4.5 el breed. Deze rotsklomp is 5.50 
el lang, aan de voorzijde 6 el en tegen de vaste rots 3 
el hoog. In plaats van een fries met t r ig lyphen , vindt 
men hier een zware architraaf boven de kolommen; 
hierop verheft zich een uit steenblokken vervaardigde 
pyramide. 

Nie t ver van daar is een uitgraving in den berg, 
welke drie kamers bevat, wier ingang door dorische 
kolommen van zware proportie wordt afgesloten. Deze 
grafkamers, de grot van S T . - J A N genoemd, liggen 
hooger dan de voornoemde monumenten; men moet 
de rots beklimmen om er i n te komen. 

Het is moeijelijk den tijd van oprigting van deze 
monumenten te bepalen, waarin een opmerkelijke ver
menging van grieksche en hebreeuwsche bouwvormen 
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gevonden wordt; het schijnt echter niet mogelijk hun 
die hooge oudheid toe te kennen, welke de overleve
r ing er aan toeschrijft. 

Een weinig boven den oorsprong van de beek Ke-
dron, ten noorden van Jeruzalem, ongeveer 300 el van 
de poort van Damaxkus, vindt men oude ui tgravingen, 
waarvan de naauwe ingangen half versperd zijn door 
aarde en puin. M e n kan er niet dan kruipende binnen 
komen. Di t zijn de begraafplaatsen der koningen. 
Schoon grieksch beeldhouwwerk versiert het fronton 
aan het uitwendige van de rots, zoodat dit monument 
voor een voortbrengsel uit het glansrijkste tijdvak der 
kunst in Griekenland wordt gehouden. Eerst heeft 
men een vestibule van , volgens M A U N D R E L , 50 voet 
lang, 40 voet wijd en 20 voet d iep ; van hier komt 
men in gangen, welke tot 5 of 0 grafkamers le iden, 
na vooraf nog een soort vestibule van omstreeks 22 
voet in het vierkant tc zijn doorgegaan, wier wan
den en hoeken nog zuiver vlak en onbeschadigd zijn. 
In elke der grafkamers vindt men langs de wanden 
een soort van banken en sarkophagen en in de wan
den nissen, verschillend van vorm en grootte. Iedere 
kamer schijnt gesloten geweest te zijn met een mas
sief steenen deur , in paneelwerk; die deuren zijn 
schoon behakt en gepolijst. Toen M A U N D R E L deze gra
ven bezocht, h ing nog eene deur aan hare assen, 
welke met de deur uit één stuk steen vervaardigd 
zijn. He t binnenste vertrek, in hetwelk men met een 
trap afdaalt, schijnt het aanzienlijkste geweest te z i jn , 
dewijl het meer dan de anderen versierd is. De wijn
stok kronkelt met zijne trossen om de zuilen. O p de 
sarkophagen vindt men inscription. He t deksel van 
een wit marmeren kist is geheel met gebeeldhouwde 
bladeren en bloemen overdekt. 

Een weinig ten noorden van de koningsgraven 
vindt men eenige minder opmerkelijke u i tgravingen, 
bekend onder den naam van de graven der Rigteren. 

Wijders worden graven van dezelfde soort nog 
aangetroffen bij Safed, Satde (het oude Sidoti), Na-
bloux (het oude Sichem) en elders. 

Ar.abië is zeer rijk aan grafmonumenten, verschil
lend van soort en ouderdom. N I E B U H R ontdekte in 
1761 een opmerkelijke verzameling van grafgedenk-
teekenen, welke tot de egyptische beschaving behoo
ren ; n l . de monumenten van Sarboul-el-Cadem, ver
spreid over een oppervlakte van ru im 20 bij 45 e l . 
H e t zijn veertig steenen platen of zerken, eenige nog 
staande, anderen te midden van puinhoopen liggende. 
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Zij vertoonen nog, op hunne door den tijd beschadigde 

v lakken , overblijfselen van h i ë r o g l y p h e n , waarmede 

zij overdekt zijn geweest. Deze zerken zijn 1.50 tot 

2.40 el hoog, 0.45 tot 0.50 el breed en 0.35 tot 0.40 

el dik. 

Te Petra vinden wij de merkwaardigste grafge-

denkteekenen van Arabië. Onder deze is er een met 

een buitengewoon schoonen, in de rots uitgehouwen 

gevel , de Kaxr- of Kaxneh-Pharao (het kasteel of de 

grafkamer van P H A R A O ) genoemd. De Arabieren , welke 

er dezen naam aan gegeven hebben, gelooven dat de 

schat van een ouden egyptischen koning in een boven op 

het monument geplaatste u rn besloten i s , welke zij ook 

tot het doel hunner kogels k iezen , i n de hoop ze 

te verbrijzelen en van haren inhoud te ontlasten. De 

rots waaruit de gevel gehouwen is , is een vaste graauwe 

steen, licht door ijzeroxyde gekleurd. Het geheel ver

keert nog in zeer goeden staat, waarschijnlijk ook ver

oorzaakt doordien het vlak des gevels tot achter het 

vlak der omringende rots is weggehouwen, waardoor 

het tegen wind en regen beschermd i s ; alleen de stand

beelden en andere fijne deelen vertoonen kenteekenen 

van vernieling. De geheele in de rots uitgehouwen 

oppervlakte is 30 el lang en 39 el hoog, terwijl de 

uiterste hoogte van dit monument slechts 1 el minder 

bedraagt en de breedte, over de kroonlijst gemeten, 

28 el is. De facade bestaat uit twee verdiepingen; de 

onderste wordt gevormd door zes ko lommen, hoog 

13.50 e l , zweemende naar het korinthische. De vier bin

nenste kolommen, waarvan een bijna geheel is verdwe

nen, ondersteunen een kroonlijst met fronton, de 

trommel en hoeken van het fronton zijn met sierlijk 

beeldhouwwerk voorzien; op de kroonlijst boven de 

beide buitenste kolommen staan leeuwen. De tweede 

verdieping is zamengesteld uit drie deelen. Het middel

gedeelte is i n ronden vorm met daartegen geplaatste 

kolommen van 10 el hoogte, een kroonlijst ondersteu

nende, boven welke zich een kegelvormige afdekking 

verheft, waarop de reeds genoemde urn geplaatst is. 

Ter wederzijde hiervan vindt men een paar van dezelfde 

kolommen, gedekt door een kroonlijst met halve fron

tons. Tusschen de kolommen der laatstgenoemde deelen 

en de beide middenstc kolommen van het ronde ge

deelte staan standbeelden op piëdes ta ls . Tusschen de 

kolommen ter zijde van den peristyle der benedenverdie

ping , zijn tegen den wand ruiterstandbeelden geplaatst. 

Onder den peristyle is de deur naar de grafkamer, 

welke geenszins aan het uitwendige beantwoordt en 
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eenige treden lager l ig t . E r zijn ook nog twee zijka

mers , van welke de eene een onregelmatigen vorm 

heeft; in de andere zijn twee indiepingen, naar het 

schijnt uitgehouwen voor doodkisten. 

Te Petra is nog een ander gedenkteeken, hetwelk 

veel overeenkomst met de Kaxneh-Pharao heeft, maar 

i n minder goeden st i j l ; het is bekend onder den naam 

van El-Deir. 
Ten zuiden van Petra bestaat een meer eenvoudig 

in de rots uitgehouwen monument, eenigzins i n den 

obelisk-vorm. Een deuropening, met vlakke omlijsting 

en daarboven eenvoudige l i js t , bevindt zich aan den 

g rond ; hierop is een vierkante nisvormige indieping met 

een pilaster aan iedere zijde; deze pilasters dragen een 

soort van fronton, waarboven een eenvoudige architraaf 

l igt . Iets hooger is een platte band, tusschen welken 

cn de architraaf tandvormige versieringen zijn uitge

houwen. He t bovenste gedeelte is geheel vlak. Al l e s 

wordt door een paar platte banden bekroond, waarboven 

zich een vlak pyramidevormige bedekking verheft. 

O p weinig afstand van dit monument, ziet men 

nog twee anderen, geheel afgescheiden van de rots 

waaruit zij gemaakt zijn. Deze monumenten herinneren 

eenigzins de indische. H e t eene is vierkant , heeft be

neden een deur van denzelfden vorm en van boven 

eenige ornementen; het andere is onvoltooid en wordt 

door eenige treden bedekt. 

Een andere tombe, geheel i n de rots uitgehouwen, 

is door vier pyramiden bedekt. 

De rotsen i n den omtrek van het theater van Petra 
zijn bijna geheel met grafgedenkteekenen overdekt. 

Een er van heeft een nog niet verklaard grieksch op

schrift; de stijl van dit monument heeft eenige over

eenkomst met de Renaissance. Een uitgesleten basreliëf, 

uit twee personen gevormd, dekt de deur. 

W i j mogen Armenië niet stilzwijgend voorbij 

gaan; de overlevering geeft toch hier aan den aarts

vader N O A C H zijne grafgedenkteekenen. H i e r bestaat 

geen ouder heiligdom dan de Naktchevan, hetwelk 

beteekent: de eerste nederdaling. Voor de kunst is het 

van geene beteekenis; alleen de naam van N O A C H , er 

aan verbonden, maakt het opmerkel i jk; maar er is 

nog een ander monument waaraan deze naam gehecht 

i s : een tombe te Karak in Syrië. D e armenische 

tombe is in de 1 2 d ' eeuw vern ieuwd, toen een schoone 

moskee er over heen opgerigt werd. D i t mausoleum, 

thans bijna geheel verwoest, was een massief vierkant 

met vijfhoekige kontraforten, ter hoogte van ongeveer 
16» 
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4 e l , bestaande uit metselwerk en versierd met blaauwe 

lijstjes als mandewerk. Eene zijde er van is nog be

waard gebleven. 

Op dezelfde plaats verheft zich de toren derkhans 

of Atabek-Kambesi, een tombe van de Atabeks. H i j 

is door den eersten der Atabeks, van Aderbeidjan, den 

beroemden I D E L G H I S , bijgenaamd C H E M S E D D I N , zon 

der godsdienst, opgerigt; deze vorst regeerde van 1146 

tot 1172. Het monument is een tienhoekige toren met 

rijke versieringen in perzischen stijl overdekt en be

kroond door een lagen koepel zonder eenige versiering. 

Het is door een aardbeving in 1840 verwoest. 

M O R I E R beschrijft een opmerkelijke tombe, welke te 

Mama-Khatoun gevonden wordt , ter zijde van een 

schoone moskee. Het is een soort van ronden tempel 

in een ronde omheining; in dc hierdoor afgesloten 

ruimte komt men door een poort van sarraceensche 

bouworde, op wier boog een inscriptie is gebeiteld. 

Het inwendige van dezen kleinen tempel is rijk ver

sierd; er onder vindt men een onderaardsche kamer. 

In den omtrek van dit monument zijn nog ver

scheidene tomben; eenige prachtige ziet men ook tc 

Akldat, aan het meer Van. 
D c grafgedenkteekenen van bijzondere personen 

zijn zeer eenvoudig. Dikwi j l s bestaan zij uit een afge

broken k o l o m , een steen in den vorm van een koffer 

of k is t , een zerk en somtijds uit een soort van sarko

phaag, wier hoeken zich in den vorm van ccn hals 

en een dierenkop verlengen. 

Het oudste grafgedenkteeken hetwelk wij op den 

grond van Perzië kunnen vinden, schijnt dat te 

zijn, opgerigt ter plaatse waar de stad Susa heeft 

gestaan, bij Chouster in Khousistan, en hetwelk, 

volgens plaatselijke overleveringen, welke tot heden 

bewaard zijn gebleven, de tombe van den profeet D A 
N I Ë L zou z i jn ; en al w i l men er niet zulk ccn ouden 

of vermaarden oorsprong aan toekennen, wordt men 

toch gedrongen het, in weerwil van het verschil van 

plaats, als een voortbrengsel van baby Ionische kunst 

te beschouwen. He t is een kubus van graniet, van 

welken twee zijden met wigvormige opschriften zijn 

overdekt. Boven deze karakters zijn twee jijen inet 

symbolische voorstellingen van menschen en dieren. 

M e n ontdekt er een figuur in met karakteristieke 

kenmerken van mensch en dier; cn eeu monster, het

welk aan het ligchaam van een zwijn een menschen-

hoofd paart met de hoornen en pooten van een bok. 

Van dit monument bestaan van elkander verschillende 

| teekeningen; het wordt thans nog door de joden 

j zeer in ecre gehouden. 

In Karman, te llamadan, het oude Ekbatana, ver

toont men de zoogenaamde tombe van ESTIIER en M O R -

I D E C H A I , welke evenzeer nog in grooten eerbied onder 

de joden staat. De beide sarkophagen zijn geplaatst 

midden in een door een klokvormigcn koepel ge-

H dekt gebouw uit gebakken steen; zij zijn bekleed 

; met zwart gevervvd hout, hetwelk met becldhouw-

! werk en hebreeuwsche inscription versierd is. D i t 

l monument is waarschijnlijk niet uit het tijdperk vóór 

j het Islamismus. Een hebreeuwsch opschrift, zeer 

ruw gebeiteld in een i n het koepeldak geplaatsten 

steen, vermeldt dat dit monument werd opgerigt bo

ven het graf van M O R D E C H A I en E S T H E R , door twee 

vrome joden , iu het jaar der wereld 4474. 

In de vlakte van Mouryab, niet ver van Ispahan 
{ is een monument, hetwelk de inboorlingen noemen 

Meschedi-maderi-soulëiman, t o m b é van de moeder 

van S A L O M O . K E R - F O R T E R gelooft in dit gedenkteeken 

j de tombe van C Y R U S , de stichter van het Perzische 

r i j k , ontdekt te hebben en in de vlakte waar het is 

opgerigt, de plaats van het oude Pasaryadae. De 

pyramidevonnige onderbouw van dit monument is 

uit zeven wit marmeren treden zamengestd; de basis 

is aan de eene zijde 12.20 c l en aan de andere 13.40 

el groot; dc eerste trede steekt slechts 0.20 el bo-

I ven den grond ui t ; dc drie volgende hebben een hoogte 

, van 0.90 en dc drie bovenste een van 0.60 e l ; de ge

heele hoogte is 5.50 c l . Hierop staat het graf: een 

klein huis met ccn geveldak, lang ruim 6 e l , breed 

I 5 el . D c eenige ingang in een der korte zijden is 

1.20 el hoog; de muur is 1.50 el dik. De hier

door ingesloten kamer is 3 el lang en ru im 2 el 

breed bij ecu hoogte van 2.40 el . H i e r was het dat 

' eenmaal dc gouden l i jkkis t , het rustbed, dc mantel 

, en andere koninkli jke sieraden van Cyrus bewaard 

werden. De voor dezen bouw gebruikte marmerblok

ken zijn meest alle van kolossale afmetingen. R o n d -

: om dit monument schijnt eene omheining bestaan 

j te hebben; de overblijfselen van hare kolommen 

I worden nog gevonden. 

Ten westen van Persepolis l igt een hooge berg , 

I Mechhed genoemd, die ruïnen in den vorm van 

een amphitheater draagt. Ter zijde van dezen berg 

1 zijn twee tomben, welke zeer opmerkelijk z i jn ; de i n -

j boorlingcn noemen deze monumenten cherk-almas, dat 

is tal isman, of diamant van het noodlot, omdat zij 

gelooven dat zij een talisman bevatten en dat dege

nen welke er in hebben wi l len doordringen, door de 

booze geesten die dezen schat bewaren gevangen zijn 

gehouden. 

Een der zijden van dezen berg , welke 274 el hoog 

is , is bijna loodregt afgehakt. Op dit uitgebreide op

pervlak z i jn , ter hoogte van 15 a 20 el boven den 

grond, twee in alle opzigten aan elkander gelijke 

grafmonumenten uitgehouwen; verder op hetzelfde 

vlak ziet men nog een derde, doch onvoltooid. 

Niet ver van hier *) vindt men nog vier andere 

gelijk aan de eerste, zoodat in het geheel zeven tom

ben worden aangetroffen, welk getal gelijk is aan dat 

der perzische monarchen van het stamhuis der Ache-

meniden, loopende van D A R I U S , zoon van H Y S T A S P E S , 

tot D A R I U S C O D O M A N U S , den laatsten van dit geslacht. 

D I O D O R U S zegt het volgende aangaande deze gra

ven : ,/ Ten oosten van deze stad l igt een berg waaraan 

men den naam van „ koninkli jken geeft; hij bevat de 

graven der koningen. De rots is afgehakt en in het 

midden harer hoogte ziet men verscheidene gebouwen, 

in welke men de ligchamen der afgestorvenen plaat

ste; zij vertoonen geen door menschenhanden ge-

vormden ingang, maar ontvingen dc lijkkisten der 

dooden door werktuigen welke met dit doel aange

bragt waren." Op de vergissing van DIODORUS n a , die 

den berg ten oosten i n stede van ten westen der stad 

plaatst, komt zijn verhaal geheel met den toestand 

overeen. A a n dit verhaal kan de getuigenis worden 

toegevoegd van iemand die geruimen tijd te Perse
polis heeft doorgebragt en, door zijne bijzondere be

t rekk ing , ten minste alle monumenten aldaar kon 

kennen: C T K S I A S , geneesheer van A R T A X E R X K S I I . Zi jn 

werk zelf is ongelukkig verloren geraakt; maar het 

wordt toch ecnigzins gekend door de aanhalingen van 

PHOTIUS en D I O D O R U S , en waaruit wij de volgende 

mededeeling betreffende deze graven ontleenen -. „ De 

vader eu de moeder van D A R I U S wilden hunne nieuws

gierigheid bevredigen en het graf bezoeken, hetwelk 

DARIUS voor zich zelven had doen bouwen ; dit kostte 

hun het leven. Toen de priesters welke hen tot op 

den berg geleidden, slangen bespeurden, waren zij 

daardoor zoo verschrikt , dat zij dc koorden loslieten; 

de vorst en de vorstin vielen dood neder. D i t ongeval 

veroorzaakte D A R I U S veel verdriet; hij liet de veertig 

') Volgens O. BK BUI-IN , bijua twee uren van de ruïnen van 
P'riepolit. 

I personen , die belast waren met het ophalen vau zijne 

ouders, onthoofden." A l deze berigten schijnen met 

elkander in verband te staan, zoodat wij niet aan de 

bestemming van deze monumenten behoeven te twij-

I felen. 

Deze gedenkteekenen, 23 eeuwen geleden opgerigt, 

worden door de inboorlingen thans genoemd: Kabres-
tani-guiauran, de begraafplaats der Guebren , Takhi-
Roustam, de troon van R O U S T A M en meer algemeen 

JYakschi-Roustam, de voorstelling of beeldtenis van 

R O U S T A M . De inboorlingen hebben den laatsten naam 

aangenomen, omdat zij gelooven in de beeldhouwwer

ken, behalve deze graven, nog op de rots gebeiteld, 

de voorstellingen te herkennen der beroemde gevechten 

en groote wapenfeiten van R O U S T A M , den vermaarden 

held uit den fabcltijd van Perzië. 

De twee voltooide tomben van de drie welke bij el-

: kander liggen zijn die van DARIUS en X E R X K S , zijnen 

jj zoon en opvolger; de derde, niet geheel vol tooid, is van 

D A R I U S C O D O M A N U S , d i e , door A L E X A N D E R onttroond en 

i door BESSUS vermoord zijnde, de begraafplaats welke 

; hij zich bouwde, niet kon voltooijen. De vier andere 

! graven moeten de overblijfselen bevatten van A R T A -

1 X E R X E S L O N G I M A N U S , D A R I U S NOT'IUS , A R T A X E R X E S MNE.MON 

en O C H U S . Een van de vier laatstgenoemde door KK.R-

I P O R T E R onderzochte graven is 5 el diep in de rots 

I gewerkt. Deze indieping heeft den vorm van een 

I grieksch kruis . De geheele hoogte van het monu-

I ment, in deze verdieping uitgehouwen, is ongeveer 30 

| el en bestaat uit drie deelen of verdiepingen. De on

derste , een der armen van het k r u i s , is geheel v l a k , 

en waarschijnlijk voor een opschrift bestemd geweest; 

de tweede verdieping vertoont ccn kolonnadc van vier 

I ko lommen, welke 7.30 c l hoog zijn en ongeveer 2 

el van elkander staan; zij komen 0.50 el buiten het 

I vlak der rots uit. In plaats van gewone kapiteelen, 

I rusten op dc kolommen twee voorgedeelten van stie-

I ren met vierkante blokken op hunne ruggen. Hie rop 

I rust een over de geheele breedte van de uitdieping 

doorgaande architraaf met geen andere versiering dan 

een tandlijst. Tusschen de twee middelste kolommen 

is een deurvormige indieping, welke door een charn-

branle omringd en met eenig versierd lijstwerk be

kroond is. D c geheele breedte van dit gedeelte is 17 

el . Boven dc architraaf is een fries, waarop acht

tien leeuwen zijn gebeiteld, welke aan beide zijden 

van het midden naar ééne r igt ing staan. De boven-
! ste afdeeling, mede door een arm van het kruis ge-



— 243 -

vormd wordende, vertoont een basreliëf, bestaande 
uit twee rijen boven elkander geplaatste, gewapende 
Perzen, hunne armen omhoog houdende en versierde 
architraven of lijsten ondersteunende. Di t basreliëf wordt 
aan beide zijden ingesloten door regtopstaande een
hoornen, wier ligchamen van zonderlingen vorm zijn. 
Op de bovenste lijst staat op een verhevenheid een 
persoon, in medische kleederdragt; in de eene hand 
een boog houdende, de andere opgeheven naar een 
boven hem zwevend voorwerp, hetwelk een feroher 
of beschermengel voorstelt. De figuur is met het 
aangezigt gekeerd naar een altaar waarop vuur 
brandt en waarboven een bol zweeft. De hoofd
persoon in deze voorstelling is waarschijnlijk de 
kon ing , volgens de leerstellingen van Z O R O A S T K R het 
vuur aanbiddende. Over de beteekenis van den 
zwevenden bol is men het niet eens: de een meent 
de wereld, waarin zich de magt van O R M U Z D open
baart, er in te herkennen; anderen de zon , als openba
r ing van M I T H R A . Aan het benedeneinde van de een
hoornen staat, aan iedere zijde, nog een figuur; waar
schijnlijk priesters van minderen rang. A a n beide zij
den van deze voorstelling zijn, op , voor het achter-
vlak iets uitstekende, vlakke partijen en op de door 
de indieping gevormde zijden, nog in drie rijen bo
ven elkander eenige figuren voorgesteld, enkele met 
lansen in de hand, andere met lange kleederen voor
zien, de eene hand opgeheven en met de andere een 
pand van hun kleed opligteude, als om de tranen 
te droogen, welke zij storten. 

A l deze grafgedenkteekenen zijn tot in de bijzonder
heden aan elkander gelijk en even bewonderenswaard 
door hunne groote afmetingen als door de zuiverheid 
van bewerking. Deze monumenten kunnen , wat de 
stoutheid en het grootsche der opvatting, zoowel als 
het geduld bij de uitvoering betreft, veilig onder de 
gewigtigsle werken der oudheid gerangschikt worden. 

Aan het graf van D A R I U S heeft men , door het ge
deeltelijk wegbreken van den steen die een deur voor
stelt, getracht tot het inwendige van de rots door te 
dringen. M e n schijnt daar echter geen spoor van 
opening of doorgang te hebben gevonden, zoodat 
de gissing gegrond i s , dat al dit werk met de eigen
lijke begraafplaats niet in gemeenschap stond, maar 
men daarin door een anderen nog niet ontdekten 
weg kon komen. Volgens berigt van K E R - P O R T E R ech
ter, welke zich door middel van touwen naar den top 
van de vier grafmonumenten liet ophijschen, kwam hij 
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door een opening in een kamer van 11 el lang en 
3 el hoog, wier plafond zwart was door den rook 
van fakkels. O p den achtergrond van deze kamer 
waren, in groote nissen, drie steenen kisten lang 
2.70 e l , breed 1 e l , wier deksels, hoewel verbrij
zeld, nog aanwezig waren; er was echter niets van 
eenig menschelijk overblijfsel in te vinden. De kamer 
was van geen andere zijde toegankelijk. 

In de zijde van den berg zijn zeer vele onder-
aardsche gangen, welke misschien tot de werke
lijke grafkamers geleiden; het is een labyrinth waarin 
de wegen elkander zoodanig kruisen en kronkelen dat 
het niet gewaagd is zich er in te begeven, daar men er 
gemakkelijk verdwalen kon. C H A R D I N daalde er in af 
en trad achtereenvolgens door zeven of acht ingan
gen binnen; hij sloeg verschillende wegen in , maar al
tijd zonder zijn doel te bereiken. N u eens werden 
in weinig t i jd, door de slechte lucht , de fakkels 
uitgebluscht; dan werd de weg door op den grond 
liggende rotsblokken versperd en somtijds zoodanig 
vernaauwd dat men er niet door kon komen. 

Niet verre van daar is nog een ander graf van 
dezelfde soort, Nakschi-Radjab, of het beeld van R A D 

J A u genoemd. Het is eene in de rots uitgehouwen, 
van boven opene zaa l , wier bodem en wanden met 
basreliëfs zijn versierd. Een van de voorgestelde figu
ren is een perzisch koning uit het stamhuis der Sas-
saniden, welke , men weet niet hoe, voor de inboorlin
gen een denkbeeldige held is geworden, onder den 
naam van R A D J A B . De hoofden van bijna alle figuren 
zijn door het fanatismus der muzelmannen geschonden. 

Thans slappen wij verscheidene eeuwen over en 
slaan cën blik op de onder en door de muzelmannen 
in Perzië opgerigte grafgedenkteekenen, 

C . D E B R U J N geeft, in zijne reis door Perzië enz., ons 
een beschrijving van vele grafmonumenten van per-
zische koningen en andere personen, waaronder dat 
van SEFI , overleden in 1552, en eenige zijner opvol
gers op den perzischen troon wel het belangrijkste is. 
D i t gedenkteeken staat op het vrij groot marktplein 
der stad Ardevil, i n een landschap van het oude Me
dia, ten zuiden van de Kaspische zee. Door de met ver
schillende kleuren beschilderde poort binnentredende, 
komt men in een lange galerij , in wier muren vele 
blaauw, groen, geel en wit geverwde nissen zijn. Aan 
het einde hiervan is een met zilver beslagen deur, 
waardoor men in een hoog vertrek komt , aan welks 
regterzijde een groote, met een koepel overdekte zaal 
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ligt. Regt tegenover die deur is de deur van een an
der groot en hoog vertrek met bogen; daarbij is een 
poort met een zilver beslagen deur. Vervolgens heeft 
men een opene plaats , door een muur van 8 el hoog 
omringd; in iedere zijde van deze muur vindt men 
drie geverwde nissen. Op deze plaats zijn aan de reg
terzijde vele graven met verheven zerken, met beeld
houwwerk versierd. Aan de linkerzijde bevinden zich 
andere graven van voorname personen, welke door een 
muur opgesloten zijn. Deze grenzen aan het graf van 
SEFI . Op deze plaats is een dubbele deur met zilveren 
vlechtwerk en gouden ketens versierd. Door deze deur 
komt men in een met een halven koepel bedekte ru imte , 
waarin weder een deur met gouden en zilveren tralie
werk versierd, waardoor men in een vertrek komt, 
geheel behangen met gouden en zilveren lampen, som
mige vrij groot. D i t vertrek is 15 el langen 10 el breed. 
Op den achtergrond is het graf van SEFI , drie treden 
boven den vloer verheven, waar een bijzonder groote 
gouden lamp h i n g , daarachter nog een trede, hoo
ger een tral iewerk, breed bijna 2 e l , hoog 2.75 e l , 
van ronde gouden staven, waardoor men i n een klein 
rond vertrek komt , in welks midden de marmeren 
sarkophaag, lang 2.50 e l , breed 1.10 en hoog 0 .85 , 
staat, die met een goudzijden kleed en op iederen hoek 
met een hooge gouden vaas bedekt i s , waarboven 
verscheidene gouden en zilveren lampen hangen. Behalve 
deze zijn in dit vertrek de grafplaatsen van nog vier 
koninklijke personen. Al les is door een uitwendig 
vergulden koepel overdekt. In dit vertrek zijn de 
toegangen tot dc graven van eenige opvolgers van SEFI , 

welke met houten deuren afgesloten zijn. 

Bi j Schiraz bestaan twee in Perzië zeer vereerde 
tomben, die van de beroemde dichters SADI en H A F E Z ; 

tie eerste overleed in 1291, de tweedein 1391. Hoe
wel K E R I M - K H A N 10000 piasters besteedde om de tombe 
van SADI te herstellen en verfraaijen, is dit monument 
op nieuw tot een ru ïne geworden en zou het geen verdere 
vermelding verdienen, als het niet de asch van den 
grootsten dichter van Perzië bevatte. D i t mausoleum, 
gelegen aan den voet der bergen die het gebied van 
Schiraz ten noordoosten begrenzen, is een groot vier
kant gebouw, in welks buitenmuren twee cellen zijn 
aangebragt. In de eene staat de tombe van SADI , lang 
2.70 e l , breed 1 el . Zij is nog i n haren oorspron-
kelijken toestand bedekt met een houten beschot met 
vergulde figuren en waarop men een met zorg uitge
voerde ode van dezen dichter leest. De tombe van 
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i i A F E Z staat niet ver van daar, op 2 mijlen van Schiraz. 
K E R I M - K H A N heeft, in het midden van een schoonen 
tu in , er een der prachtigste zalen over opgerigt. D e 
tombe zelve bestaat u i teen plaat van wit Taurix-m&rmer, 
lang 2.70 e l , breed 1.30 e l , geheel overdekt met 
ingebeitelde opschriften, uit de werken van den dichter. 

Digt bij de tombe van H A F I Z is een monument, 
He/t-fun, de zeven l igchamen, genoemd. M e n verhaalt 
dat zeven derwischen, van verre gekomen, zich hier 
vestigden, en de een na den ander gestorven zijnde, 
elkander begroeven; de laatste werd door zijne buren 
begraven. K E R I M - K H A N bouwde op deze plek een schoone 
zaal, lang 9 e l , breed 0 e l , hoog 13.30 el . Een derde 
der hoogte is met 7 '««n'v-marmer bekleed; het overige 
is met arabesken in blaauw en goud en schilderwerk 
versierd, in perzischen s t i j l , waaronder worden opge
merkt de offerhande van A B R A H A M , en M O Z E S , als k i n d , 
de kudde zijns schoonvaders JKTIIRO hoedende. Op de 
deuren der zaal zijn de portretten van de dichters 
SADI en H A F I Z . Rondom de zaal is een schoone t u i n , 
waar iedere derwisch zijn graf heeft, gekenmerkt door 
een zerk. 

O p een kwart mijl van Schiraz staat een groot 
achtkant gebouw, hetwelk de tombe bevat van A B D A -

R A H A M - K H A N , tweede zoon van K E R I M - K H A N , gestorven 
in den ouderdom van twaalf jaren. Deze tombe is 2.70 
el lang en 1 el breed, in het midden der zaal ge
plaatst en met een stuk geweven goudstof bedekt; zij 
is van zeer schoon 7 '««r/y-marnier vervaardigd, sierlijk 
gebeeldhouwd en rondom met zorg uitgevoerde perzi-
sche inscription voorzien. De zaal zelve is door een 
schoonen koepel overdekt en inwendig met blaauwe en 
gouden arabesken versierd, het chinesche porselein na
bootsende. 

Een grootendeels verwoeste stad, Kom geheeten, 
is beroemd door de graven van de kleinzonen en af
stammelingen van AI.I , welke I M A N - Z A D E H , dat i s : zoon 
van de apostelen, genoemd wordt. H e t zijn de heiligen 
der Perzen. Ten tijde van C H A R D I N telde men om 
de stad 444 mausoleums of kleine moskeeën , waar zij 
begraven zijn. Deze graven verheffen Kom tot een 
heilige stad. Een is er b i j , waaraan meer eerbied bewe
zen wordt dan aan al de overige, en dat jaarlijks 
het bezoek van eenige duizenden pelgrims ontvangt. 
Dat mausoleum munt uit door schoonheid van architek 
tuur , r i jkdom van versieringen en door de schatten 
welke het bevat. Volgens de meeste reizigers is het dat 
van S I D I - F A T I M A , oudste dochter van M A I I O M E T , welke 
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haren vollen neef A M huwde. Volgens D U B E U X bevat dit 

monument de asch van F A T I M A , doehfer van M O U S A , 

den zoon van D J A F A R - S A D I K , den zevenden van de twaalf 

perzische imans, welke op last van den kal i f H A R O U N - A I . -

RAseniD vergiftigd werd. Naar de meenig van T A V E R N I E R 

was s im -FATiMA eene dochter van den iman IIOSEÏN , welke 

een zoon was van A M en F A T M E E , dochter van M A I I O -

M E T . Hoe dit z i j , deze tombe is van erkende hei l igheid; 

een groen fluweelen k leed , met goud en edelgesteenten 

geborduurd, onttrekt haar aan de oogen van het volk; 

er om heen is een hek van massief z i lver , 5.30 el 

in het vierkant , waarvan iedere stijl met een groote 

bol is gedekt. De schoone moskee, welke deze tombe 

overdekt, i s , na veel van den tijd cn de aardbevingen 

geleden te hebben, door F E T H - A M - S C I I A H in 180.2 her

bouwd. 

In het middenpunt van Meckhcd, een belangrijke 

stad van Khorasan, is het graf van A M , denzoon van 

MOUSA , achtsten iman uit het geslacht van A M , bijge

naamd R I Z A , de gunsteling van G o d , welke in 705 

te Medina geboren werd. Het mausoleum van 

den iman R I Z A is een zeer schoon bouwwerk, met 

een rijk vergulden koepel. Dr ie hekken omringen het 

graf: het eerste is van gehard staal, het tweede van 

fijn goud cn het derde, hetwelk onmiddellijk de lijk

kist omringt , van sandelhout. Verscheidene reizigers 

hebben berigt dat de koepel met dunne gouden platen 

bedekt was: het is slechts verguld koper. 

He t opmerkelijkste grafgedenkteeken in Thibet is 

dat, hetwelk op het einde der vorige eeuw is opgerigt 

om te dienen tot begraafplaats van den Teschou-lama 

in het klooster van Teschou-Loumbou. Het is een 

obeliskvormig gebouw van ongeveer 20 el hoogte. A a n 

een der zijden is een ver vooruitstekende onderbouw, 

waarop vier kolommen staan welke door boogvormige 

versieringen en eenig lijstwerk overdekt worden. Bo

ven deze portiek is een met zwart zijden gordijnen 

behangen venster; op de muren zijn in goud de zon 

en de maan in hare verschillende schijngestalten ge

schilderd; boven het venster loopt een bruin gekleurde 

band om het geheele gebouw; hooger ziet men 

tegen den voorgevel een plaat, waarop met gouden 

letters de mystieke woorden oem maunie puini oen 
te lezen staan; hierboven zijn de muren w i t , terwijl 

het overige der hoogte, zijnde ongeveer 4 e l , rood 

geverfd i s ; de fries en kroonlijst zijn weder wit. Op 

de hoeken van het gebouw boven de lijst staan ko

lommen of palen, 1.00 el hoog bij 1 el omtrek, van 
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rijk verguld metaal en met zwart laken bekleed, waarop 
aan verschillende zijden loodregte en waterpasse banden 
van witte stof, kru isvormig zijn aangebragt. Boven het 
geheel verheft zich in twee verdiepingen het chinesche 
tentdak; dit is geheel rijk verguld, het bovengedeelte 
wordt door ligte kolommen ondersteund, het geheel 
is met fantastische dierenkoppen opgeluisterd. De m u 
ren zijn van ruwe steenen in mortel opgetrokken. 
Deze geheele bouw dient echter slechts tot omringing 
en overdekking van het eigenlijke graf; want is men 
de twee zware, met vermiljoen beschilderde cn met 
uitgebeitelde vergulde sieraden voorziene deuren, welke 
het gebouw doen schudden als zij opengaan, binnen
getreden, dan ziet men een der rijkste grafnaalden, 
aan wier voet het ligchaam van den lama in een kist 
van louter goud rust. Boven op de naald staat het 
gouden beeld van den Teschou-lama onder een zeer 
groote schelp, wier groeven beurtelings rood en wit 
zijn geverwd en wier als loofwerk vervaardigde ran
den een verhemelte over de geheele figuur vormen. Hie r 
aan zijn verschillende rozenkransen, waarvan de lama 
zich in zijn leven bediend heeft, opgehangen en die 
voor het grootste gedeelte zeer kostbaar zijn, b.v. van 
paarlen, smaragden enz. De zijden der grafnaald zijn 
met zilveren platen bekleed, welke met allerlei zeld
zame en kostbare voorwerpen behangen zijn. Op bijna 
11j2 el hoogte heeft de naald een uitstek, waarop twee 
staande leeuwen in hoog relief zijn afgebeeld; tusschen 
deze leeuwen aanschouwt men een menschelijke beeldte-
nis met zeer groote en uitpuilende oogen ; op de hoekeu 
van het uitstek prijken muziekinstrumenten. Op de reg-
terzijde van de naald ziet men een tweede beeld van den 
lama van verguld zi lver , zittende in een leunstoel en 
onder een zijden verhemelte. Wijders zijn nog ver
schillende deelen der naald bedekt met satijn en flu
weel, bezaaid en omzoomd met paarlen. V o o r d e naald 
staat een altaar om te offeren. 

In Afghanistan, gelegen tusschen Perzië, Thibet en 
Indië, vindt men een groot aantal monumenten, be
kend onder den naam van lopen, een afghaansch woord, 
van gelijke beteekenis als het latijnsche tumulus, het cn-
gelsche barrow en hetwelk in het Vanskriet als stoupas 
wordt aangetroffen. Het zijn steenen gebouwen van cyl in-
drischen vorm, gedekt door een halven of iets minder 
dan een halven bol . Den juisten tijd van oprigt ing dezer 
monumenten kent men nog niet; maar men veronder
stelt dat zij in de derde of vierde, en volgens anderen zelfs 
in de negende eeuw vóór onze jaartelling opgerigt 
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rijn. De inboorlingen noemen ze „het werk der goden;" 
vele geleerden zien er de graven in van eenige koningen 
van Baklrië of van vorsten welke hun zijn opgevolgd. 
M e n meent i n hunne zamenstelling den invloed van 
het grieksche genie te bespeuren, aan welk denkbeeld 
de ontdekking van gedenkpenningen in het inwendige 
steun schijnt te verschatten; en als dit waar i s , dan zijn 
deze gedenkteekenen te beschouwen als behoorende tot 
de grieksche dynastie der koningen van Baktrië. Zij 
zijn meest altijd op eenige hoogte gebouwd. Verschei
dene van deze topen zijn door een of meer cirkelvor
mig geplaatste rijen s lanke, doch ruw bewerkte ko
lommen omringd. 

Onder deze monumenten is het meest bekende dat 
van M A N I K I A L A , in Punjaub, hetwelk door generaal 
V E N T U R A geopend is. De opgravingen werden in A p r i l 
1830 uitgevoerd. M e n begon aan het benedengedeelte, 
maar eindigde daar weldra , omdat niets dan massief 
metselwerk gevonden werd. Den koepel digt bij den top 
geopend hebbende, vond men eerst zes medailles, later 
eenige anderen, eindelijk een cirkelvormige zaal , be
vattende een gouden medaille met grieksche karak
ters, een gouden r ing met een safir waarop een in
scriptie en vele medailles met legenden van koningen 
van Baktrië „ k o n i n g e n der koningen" genoemd. In 
den bodem ontdekte men , in een uitgeholden steen, 
drie cilinders i n elkander, de eerste van ijzer, 
de tweede van tin en de derde van goud ; de laatste 
was ongeveer 8 duim lang bij een middellijn van 4 
duim en gevuld met een stof op halfvloeibaar slijk ge
lijkende, vermengd met stukjes glas, en daaruit zou men 
kunnen opmaken, dat deze stof eerst i n een glazen vat, 
hetwelk gebroken i s , bevat is geweest. In deze stof vond 
men twee muntstukken of medailles; de kleinste van 
goud, ter grootte ongeveer van een kwartgulden; het stelt 
voor een menschelijke figuur, welke een gespleten werk
tuig vasthoudt; deze figuur wordt op alle te Maniki/ia 
gevonden penningen aangetroffen, op het andere waren 
aan eene zijde twee lijnen in groven vorm. M e n vond 
in deze tope ook menschenbeenderen. De verdere 
onderzoeking van dit monument deed een put ont
dekken, op welks bodem, nadat hij ontruimd was, 
groote steenen, waaronder de drie bovengenoemde c i 
linders gevonden werden. De uitwendige vorm van 
het monument is een halve b o l , rustende op een cir
kelvormig voetstuk, versierd met pilasters, d ie , bij 
een hoogte van ongeveer 1.30 e l , 2 el van elkander 
geplaatst zijn. De kapiteelen zijn plat en dragen een 

Dl.. XV. 
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lijstwerk. D i t ci l indervormig gedeelte rust op eenige 

treden ter gezamenlijke hoogte van ongeveer 2.60 

el . Boven die lijst springt het tweede gedeelte van 

den cilinder 0.50 el binnenwaarts; de hoogte van dit 

regtopgaande gedeelte is 2 e l ; aan den voet er van is 

een sterk vooruitspringende band en aan het boven

einde een sterk overstekende l i js t , waarop de halve 

bol rust. D e geheele hoogte van het monument is 

bijna 24 e l , de omtrek 100 el . Het geheel is van een 

in de nabijheid ru im voorhanden steensoort opgetrok

k e n , verbonden met een sterk cement; in het i n 

wendige is deze steen afgewisseld door kleinere b lok 

ken van een graauwe k leur , i n goed afgewerkte stuk

ken van 1.15 el lengte op 0.50 el breedte. Het bo

venste gedeelte van den koepel heeft een effen vlak , 

lang 3.30 e l , breed 1.50 e l , waarop sporen van met

selwerk gevonden z i jn ; deze vlakte is door een dwars-

muur in twee ongelijke deelen gescheiden. De vier

kante koker of put leidde tot op 19.50 el nederwaarts 

in een kamer. Op 11 e l diepte is een kamer van 3.05 

el vierkant gevonden. 

M e n vindt de topen in groot aantal tusschen Ka-
bul en Jalalabad. In dezulken welke aan hunnen voet 

geopend zijn heeft men een kleine kamer gevonden, 

die van groote steenen gevormd was en waarin ver

scheidene voorwerpen aanwezig waren. In geen van alle 

bestond een put als i n die van Manikiala. He t uitwen

dige wisselt wel in de zamenstelling af, maar zij heb

ben een algemeenen type. Vee l is echter van hun aan

zien verloren gegaan, zoo door den tijd als door de ver

woesting met menschenhanden. Vele van deze graven 

hebben niet meer dan 10 tot 17 el hoogte bij een omtrek 

van 27 tot 37 el . In velen werd hoegenaamd niets ge

vonden; in anderen waren de voorwerpen voorname

lijk beenderen, paarlen, stukken barnsteen en robi jn , 

kleine gouden voorwerpen enz. In een der in 1S34 

door MASSON geopende topen werd een kleine kamer 

gevonden, waarin niets dan stof was; zij had 48 c l 

omtrek. 

In Bockhara, aan den voet van de lage Himalaia, 
weinig verwijderd van Otman, bij het verwoeste dorp 

Belur, is een tope tusschen een rij heuvelen gelegen, 

welks zamenstelling nog opmerkelijker is dan die van 

Manikiala; hij is ongeveer 10 el hoog, maar de mid

dellijn vermindert met de hoogte. De pilasters, waar

mede hij omringd i s , gelijken veel op die der eerstbe-

schrevenen; maar de profillen zijn rijker en menigvul-

diger. 
17 
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Op 3 V i uur gaans ten oosten van Kabul, vindt 
men een grootendeels verwoeste tope. De pilasters van 
het cilindrische gedeelte hebben den vorm van palmbla
den en zijn in den top door een boog aan elkander ver
bonden. In het inwendige werd een kleine kamer van 
bijna 2.50 el in het vierkant aangetroffen en lager, 
gelijk met de basis, iets uit het midden, nog een kleine 
cirkelvormige kamer in het midden met een gat, en 
wier wanden met zes regelmatige vloersteenen bedekt 
waren; hierin vond men een urn van potaarde, een 
papyrus-rol en een zilveren doosje. 

Aan een andere tope, een uur van deze laatste gelegen 
heeft men, wat het inwendige aangaat, niets meer bij
zonders dan bet reeds meermalen vermelde gevonden; 
maar met het oog op het uitwendige, aangezien de 
meeste meer of min in een staat van verval verkeeren, 
is iets aangetroffen, waaruit wij eenigzins de voltooi-
j i n g dezer monumenten kunnen opmaken. Op het bo
venste vlak van den koepel staan namelijk vier bo l l en , 
drie onder, een daar boven op. D i t was misschien de 
topversiering van a l len , en heeft deze uit eenig edel 
metaal bestaan, dan is het niet te verwonderen dat 
zij alle geroofd zijn. Aan deze, even als aan meer an
dere topen wordt een versiering van afwisselend witte 
en zwarte steenen, als een dambord, .aangetroffen. 

De grafgestichten van de Hindoes zijn zeer een
voudig en uitsluitend herinneringsteekenen. Eenige iets 
meer opmerkelijke tomben, van zware en massieve ar
chitektuur, werden somtijds opgerigt boven de over
blijfselen van die ongelukkige vrouwen, welke zich 
tegelijk met het lijk harer mannen hadden laten ver
branden, en wel op de plek waar dit treurig feit was 
voorgevallen. Deze gedenkteekenen zijn in den regel 
gevormd uit een vierkant voetstuk, waarop een soort 
van koepel door vier kolommen ondersteund gesteld 
werd. W i j moeten in Indië dan ook slechts alleen bij 
de Muzelmannen de opmerkelijke mausoleums zoeken, 
welke waard zijn met eere gesteld te worden naast 
de indrukwekkende monumenten, waarmede Indië als 
overdekt is. He t is in het algemeen moeijelijk ze 
van hunne moskeeën te scheiden, met welke zij somtijds 
een geheel uitmaken ; de stijl waarin beide zijn gebouwd 
is dezelfde en de meeste dezer tomben zijn uit den
zelfden tijd als de moskeeën. 

De oudste, ons bekende tombe is die van TOGLOK-

S C H A O H , een zeer beroemd vorst uit de eerste dynastie 
der Patanen of Afghanen, in het begin der O4* eeuw. 
Deze tombe is niet ver van Delhi opgerigt in het fort 

van Toglok-abad, waarvan deze vorst de grondvester 

was. De architektuur er van is massief, zwaar en 

eenvoudig, doch bezit nogtans een zeker voorkomen 

van grootschheid, waarmede het geheel is overtrok

k e n , en dat door de woeste eenzaamheid, waardoor 

het monument thans omgeven i s , nog meer uitkomt. 

De stad Sasseram, in de provincie Behar, bezit in 

het mausoleum van B C H E R Ï - S C H A C H , welke in 1541 van 

den troon gestooten werd , een schoon monument. 

S C H E R E - S C H A C I I liet zijne begraafplaats reeds bij zijn le

ven opbouwen. Di t uitmuntend mausoleum verheft zich 

i n het midden van een uitgestrekte vlakte van meer 

dan 1200 el omtrek, welke door een sterken gemetsel-

den muur omringd is. De koepel is van opmerkelijke 

sierlijkheid; hij staat midden op drie terrasvormige ver

diepingen , welke met even ver van elkander verwijderde 

ronde torentjes versierd zijn. Het achthoekige gebouw 

is , aan iederen hoek van zijnen vierkanten onderbouw, 

ingesloten door een soort van koepelvormige tempels, 

bijna even fraai als de hoofdkoepel. Het inwendige 

is zeer eenvoudig, zwaar en somber, en beantwoordt 

beter dan het uitwendige aan zijne bestemming als 

grafmonument. Onge lukk ig vervalt dit thans verlaten 

mausoleum van dag tot dag, zoodat het weldra niets 

meer dan een r u ï n e zal te aanschouwen geven. 

Het schoonste in de 16** eeuw in Indië opgerigte 

mausoleum is dat van keizer A K K A H te Secondra, op 

ongeveer 8 mijlen van Agra. D i t monument werd door 

A K B A R zeiven begonnen, welke er 22 jaren aan liet wer

ken en daarna aan zijnen zoon J E H A N G U I R de zorg opdroeg 

het te voltooijen. D i t monument heeft aan ieder van 

zijne vier zijden een poort, we lke , even als de hoeken, 

met groote paviljoenen bekroond is. He t gebouw 

heeft vijf verdiepingen, die langzamerhand in grootte 

verminderen. D e koepels van verschillende paviljoenen 

zijn van rooden steen met wit marmer ingelegd; de 

vijfde verdieping van het eigenlijke gebouw is geheel 

van dit marmer. Inwendig is het met zwart marmer 

bekleed, waarop verzen uit deu K o r a n zijn gegrift. 

Verscheidene andere tomben omringen dit monument; 

zij zijn door A K B A R opgerigt om de overblijfselen van 

eenige zijner vrouwen te bevatten. 

Ook bevindt zich in de omstreken van Agra 
de beroemde Taj-Mahal, het schoonste vau alle mau

soleums in Hindostan. He t werd in het begin van 

de 17d* eeuw gebouwd door S C H A C H - J E H A N , voor zich 

zeiven en zijne sultane favorite A R Z O E M U N D B A N O E , 

welke den 18 Jul i j 1081 overleed. Dit gebouw kostte, 

naar men zegt, ru im 9 mill ioen gu lden ; de bouw 

duurde 20 jaren en 40 dagen. S C H A O H - J E H A N verpligtte 

zijne overwonnen vijanden, hem in zijne kolossale on

derneming behulpzaam te zijn en al die bouwstoffen 

te verschaffen, waarover zij konden beschikken. De 

Taj-Mahal is geheel van wit marmer gebouwd; 

hij verheft zich aan den oever van de Juhma, die 

langs den voet van de vier minarets stroomt, ge

plaatst op de hoeken van het vierkante voetstuk, 

waarop het monument is opgerigt. Het staat midden 

in een schoonen tu in , welke met zorg door de Engel-

schen wordt onderhouden; de muur , die dezen tuin 

omringt, is van rooden steen opgetrokken en 20 el 

hoog. In dezen muur ' is een naauwe ingang, een tralie

werk van wit en zwart marmer, gesloten door een 

dubbele bronzen deur en overdekt met verscheidene koe

pels van uitmuntende architektuur. Ui t het hierdoor 

omsloten portaal komt men in den t u i n , waar eensklaps 

de Taj-Mahal'va zijne weèrgalooze grootheid verschijnt, 

als meesterstuk van smaak en vlijt. Rustende op een 

ontzaggelijk voetstuk van 13 el hoog en 300 el lang , 

verheft zich stout de wonderbaarlijke massa gepolijst 

marmer, en overschaduwt de r iv ier , welke de schoonhe

den van het monument in het kristalheldere water weer

kaatst. De koepel , die het geheel bekroont, heeft 24 

el middel l i jn , en was oorspronkelijk gedekt door twee 

elkander kruisende gouden naalden; beide zijn door de 

Maratten weggenomen en door een dergelijk versiersel 

vervangen, maar van geringer verguld metaal. Het 

door doorboorde marmerplaten indringende zonlicht 

doet de fabelachtige pracht van de geheel uit edele 

steenen vervaardigde bloemen-mozaïk in alle k leuren , 

schitterend uitkomen. Volgens de verklar ing van r e i 

zigers, welke dit monument hebben aanschouwd, wordt 

men, in spijt van de vooringenomenheid met den euro-

peschen smaak, opgetogen bij het zien van een zoo 

schoon geheel van bouwkunstige pracht en sierlijkheid. 

A l l e wi t marmeren deelen van het gebouw zijn met 

aarde van Kandahar ter dikte van 1 duim aan el

kander gevoegd; de roode deelen zijn vervaardigd van 

steen uit de naburige heuvelen, Newat genoemd. Groote 

verwoestingen zijn op verschillende tijden het lot van den 

Taj-Mahal geweest, welke door de Maratten en Jauts , 

die Agra geruimen tijd in bezit hadden, zijn aangerigt. 

Deze verwoestingen zi jn , hoewel onvolkomen, door de 

mildheid van de Engelsche Oost-Indische Compagnie 

.hersteld geworden, welke i n 1714 reeds meer dan l 1 /» 

.ton gouds aan dit doel had gewijd. 

He t mausoleum van M U K D O O M - S O H A C H is vermaard 

door zijne schoonheid; het is gebouwd in het begin 

van de 17 d e eeuw, onder de regering van den keizer 

J E H A N - G U I R , door M U K D O O M - S C H A C H , gouverneur van de 

• provincie; het staat te Moneah, een stad aan de Soane, 
op geringen afstand waar deze rivier i n den Ganges 
vloeit. Hierbi j ligt ook de stad Manheer, waar een 

moskee als grafgedenkteeken gevonden wordt , in 1017 

j gesticht door J E H A N - G U I R , om als begraafplaats voor 

zich en zijne familie te dienen; het is thans in zeer 

slechten toestand. 

Bi j Al/ah-abad is de tombe van de gemalin van J E H A N -

G U I R . Di t monument bestaat uit twee terrassen boven 

elkander, welke bekroond worden door een soort 

van a jour bewerkten tempel , met zeer ligte ko lom

men. De mausoleums van de twee zonen van dezen 

keizer, sultan K U S E R O en sultan P U R V E I Z , overleden i n 

1021 en 1626, ziet men niet ver van daar in ééne om

heining; beide zijn gevormd uit een grooten vierkanten 

onderbouw, bekroond door een koepel , die omgeven 

is van vier torentjes. 

De moskee van A U R E N G - Z E B te Aureng-abad heeft 

tot tombe voor de eerste vrouw van dezen keizer ge

d iend; zij is een der rijkste monumenten van moor-

sche bouwkunst. De hoofdvorm van het gebouw is uit

wendig vierkant, inwendig achtkant; op iederen hoek 

van het terras, waarop het staat, verheft zich een stoute 

minaret; het marmer, voor den bouw van deze moskee 

gebruikt , werd van Lahore aangevoerd, en daartoe had 

men vier maanden noodig. 

De stad Rejapoer bevat een menigte mausoleums. 

De voornaamste er van zijn die van M O H A M M E D - S C H A C H , 

overleden in 1747 en van schach I B R A H I M - A D E L , overle

den in 1726. Het laatste is 17 el i n het vierkant en 

bestaat uit een kamer omringd door een veranda 

3 1 / , el breed en bijna 7 el hoog. Het uitwendige is 

prachtig versierd; de zoldering van de veranda is 

met spreuken uit den K o r a n , in basreliëf, bedekt. 

Het mausoleum van schach M A H O M E O , Burra-G/e/uboog 
of de groote koepel genoemd, werd door dezen vorst 

gedurende zijn leven opgerigt. De verbazende grootte 

van dit monument en de evenredigheid zijner deelen 

doen er met bewondering op staren. De Burr a • Gum-
boog heeft grooter doorsnede dan de koepel der St.-Pau-

luskerk te Londen en weinig minder dan die van de 

St.-Pieterskerk te Rouw. Het monument rust op een 

vierkant gebouw, hetwelk slechts een enkele zaal 

van 46 el bevat. De hoogte cr van met den koepel 
17* 
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is 41) e l . Op iederen hoek van het gebouw staan vier 
achthoekige torentjes, met koepelvormige daken. De 
sarkophaag van schach M O I I A M E D staat op een voetstuk 
van graniet in het midden der zaal, omringd door die 
van zijne v rouw, twee zonen, schoondochter en van 
zijne geliefkoosde danseres. Boven de sarkophaag was 
vroeger een overdekking van massief zi lver , welke door 
de Maratten geroofd is. De muren zijn versierd met 
verzen uit den K o r a n , in karakters die op ccn donker 
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blaauwen geëmail leeiden grond als reliefs verguld zijn. 

De aandacht moet ook nog gevestigd worden op 
de tombe van N C J I B - A B - D O W L A H bij Nujib-abud; op de 
monumenten in de omstreken van Cawnpore, Benares, 
Bajemah en Lukuow; eindelijk op het prachtige mau
soleum van iiYDER-Ai. i , bij Seringapatnam. Di t gebouw 
was nog niet voltooid toen I I V D E R - A M den 2 De
cember 1782 stierf; het werd door zijnen zoon TIPPQ-

" SAvB voltooid. 

ARBEIDERSWONINGEN TE AMSTERDAM. 
Medegedeeld door den lieer I'. .1. H A M E R , arekitekt te Amsterdam. 

(MKT Ï W K E P L A T E S . PL. X EN X].) 

I n het begin van het jaar 1854 werd ik vereerd 
met eene opdragt van heeren bestuurderen van de 
Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse Ie Amster
dam, tot het bouwen van een blok arbeiderswoningen 
op een terrein in het plantsoen bij de Willemspoort. 
Hoofdzakelijk werd daarbij bepaald dat zij moesten be
staan int woningen van ééne kamer en van eene woon-
en slaapkamer, terwijl zooveel mogelijk in het midden
gedeelte eenige woningen moesten worden aangebragt 
voor meer gegoede volksklasse, bestaande uit eene woon
kamer, keuken en twee slaapkamers, alle voorzien van 
de vereischte gemakken. 

Het plan, daartoe door mij ontworpen en door het 
bestuur goedgekeurd, is voorgesteld op de hierbij ge
voegde platen. He t geheel bestaat uit zeven naneen-
gevoegde perceelen, bevattende 104 woningen, heb
bende te zamen eene lengte van 120 e l , bij eene ge
middelde breedte van 12 el. 

In de breedte of diepte zijn deze woningen door 
een muur in twee gelijke deelen verdeeld, waardoor 
men langs de vóór- en achterzijde heeft verkregen: I 

een perceel, in liet midden gelegen, bestaande uit |j 
acht woningen; zes daarvan bevatten elk eene woon- I 
kamer, keuken en twee slaapkamers; een der slaap
kamers van de twee woningen gelijkstraats is tot 
winkel ingerigt; 

vier perceelen, elk bevattende acht woningen, be
staande uit eene woonkamer met alcove; 

acht perceelen, bevattende een gelijk getal wonin
gen , bestaande uit eene woonkamer, slaapkamer en 

alcove, met uitzondering alleen - van twee woningen 
waarin de slaapkamer door een winkel wordt vervangen. 

O m aan het hoofdvereischte bij het bouwen van 
arbeiderswoningen te voldoen, zi jn, ter besparing van 
kosten, deze perceelen en bloc gebouwd met eene 
doorgaande bekapping afgedekt cn door min kostbare 
separatieinuren afgescheiden. Ten einde de kosten der 
funderingswerken op dit hoog gelegen terrein en der 
afkapping eenigzins te dekken, en die kosten door den 
huurprijs der woningen niet te veel te verhoogen, is 
door het bestuur goedgevonden deze perceelen vier ver
diepingen hoog te maken. O m het vrije uitzigt zoowel 
als om den gemakkelijken opgang en den lagen huur
pri js , zijn deze woningen altijd zeer gezocht. 

Tot nadere omschrijving van de platte grond- en 
opstand teekeningen strekke het navolgende: 

De perceelen en bloc zijn gebouwd op eene paal-
fundering, waartoe zijn ingeslagen 500 palen lang 
10 el voor de buitenmuren en deu binnen-separatie-
muur over de lengte der gebouwen, en 354 palen 
lang 8 el voor dc separatiemnren. Zij zijn gekoppeld 
met eiken kespen, voor de 10 els zwaar 10 bij 20 
d u i m , en voor de 8 els palen zwaar 8 bij 20 d u i m , 
onderling verbonden door deunen schuifhouten, zwaar 

l * / l 8 en 1 0 / 1 8 duim en met doorgaande fundeerplaten 
van dennenhout zwaar duim. De bovenkant dezer 
platen l ig t , volgens de plaatselijke verordening op het 
bouwen en sloopen, 85 duim onder stads peil of 2.20 
el onder den beganen grond voor de gebouwen. 

Op den 21 Maart 1854 was, bij de aanbesteding 

van lie outbraving en het uitvoeren der houten funderings

werken, de minste inschrijvingssom ƒ 1 0 , 2 0 0 . Deze was 

echter volgens de gemaakte begrooting te hoog. Den 10 

Mei daaraanvolgende werd het werk onderhands aangeno

men voor ƒ 8,800 , voor welke som het ook is uitgevoerd. 

Het metselwerk der fundering voor den buiten- cn 

binnen-separatie-muur over de lengte der gebouwen is 

aangebragt ter hoogte van 2 e l , ter zwaarte van l 1 / , 

mopsteen (beste roode waalsteen), en al dc binnenmuren 

ter hoogte van 1.90 e l , ter zwaarte van 1 mopsteen. 

Ter besparing van kosten, zoo van hei- als metsel

werk, zijn in de l '/j-steensmuren aangebragt 05 en in 

de steensmuren 53 spaarbogeu. 

Het metselwerk hierboven genoemd is op den 12 

Julij 1854 aangenomen voor ƒ 0 9 1 5 . 

D e verdere opbouw, met inbegrip van het trasraam, 

is in 1855 voltooid voor ƒ 93,250 door de heeren vis 

E N ZOON & B U Y S . 

De bevloeringen der woningen gelijkstraats liggen 

00 duim boven den beganen grond en bestaan uit 

greenen liggers zwaar 1 0 / 2 5 du im, en vuren Nerva 4 

duims deelen Dc liggers zijn geheel en de vloer is alleen 

aan dc onderzijde tweemaal met moskovische leer ge

teerd. In de plint der buitenmuren onder dezen vloer 

zijn de noodige ijzeren luchtroosters aangebragt. De 

onderscheidene verdiepingen hebben van vloer tot vloei

de hoogte van 3 e l . 

De portalen zijn overwelfd en tot privaat-putten 

ingerigt, waartoe de wanden met klamplagen zijn voor

zien, en de vloer in het portaal is met gele friesche 

klinkertnioppen geplaveid. 

De inr igt ing der woningen is als volgt: 

l n het middengebouw bevat elke verdieping een 

gemeenschappelijk portaal, hebbende eene breedte van 

3 en eene diepte van 2.80 e l , waarin geplaatst is de 

trap naar de hoogere verdieping. \ oor den toegang van 

elke woning is een afzonderlijk portaal (d), waarin zich 

bevindt het privaat met een licht- en luchtraampje in den 

buitenmuur. Door dit portaal, hetwelk zijn licht ont

vangt door een glas in het bovenpaneel van de por

taaldeur, komt men in de woonkamer, hebbende eene 

breedte van 4 bij eene diepte van 5.40 e l , voorzien 

van een dubbel lichtkozijn met schuiframen, eene stook

plaats en twee ruime kasten; verder eene keuken (c), 
groot 2.80 bij 2.90 e l , haar licht ontvangende uit het 

portaal door een raam met matglas voorzien, waarin 
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stookplaats, twee kasten, gootsteen en aanregtbank, 
en eindelijk twee slaapkamers, de eene groot 3.10 bij 
4.40 e l , de andere 3.70 bij 4.40 el. 

In de nu volgende gebouwen bestaat elke afdeeling 
mede uit een gemeenschappelijk portaal, ter breedte van 
1.90 en diep 5.15 e l , waarin geplaatst is een trap, 
bestaande uit twee steektrappen en bordes. De aan 
beide zijden van dit portaal gelegen woningen zijn door 
een afzonderlijk portaal hiervan afgescheiden, in welk 
portaal het privaat (g) is aangebragt. Ten behoeve dezer 
privaten zijn door de verdiepingen tot in den privaat-
put standbuizen gesteld, waarin dc onderscheidene 
trechters niet de vereischte afsluiting loozen. Zij zijn 
van gebakken aarde, van binnen dubbel verglaasd en 
vervaardigd in de fabriek van den heer n. D R A A I S M A 

te Deventer. 

De daarop volgende woonkamers hebben eene 
breedte van 4 bij eene diepte van 5 e l , en zijn verlicht 
door een kozijn met middenstij l , vormende twee schuif
ramen. In de kamer zijn aangebragt eene stookplaats 
en een gootsteen met eene deur van dc kamer afge
sloten. In die woonkamers welke nog van eene slaap
kamer zijn voorzien, bevinden zich twee kasten; in de 
enkele woonkamers is ééne kast getimmerd, en eene 
glazenkast geplaatst tegen den achtermuur, aan de on
derzijde daarvan nog een kastje met deurtjes in paneel 
gewerkt, en eindelijk is elke woonkamer voorzien van 
eene bij wijze van alcove getimmerde slaapplaats 

Aan 04 woonkamers is voor elke toegevoegd eene 
slaapkamer (b), hebbende eene breedte van 3 en eene 
diepte van 4 e l , aan de voorzijde verlicht door een 
schuifraam en aan de achterzijde getimmerd niet eene 
slaapplaats en hangkast. 

Voor de bekapping over het blok woningen zijn ge
steld spanten « la Philibert Delorme volgens teekening 
van dubbel 4 duims greenen deelen, en op de breedte van 
elk perceel met een muur tot onder het pannendak af
gescheiden, makende alzoo over de geheele lengte zeven 
afzonderlijke zolders, welke ieder door rasterwerk in 
vakken zijn afgedeeld, wanrdoor elke bewoner op den 
zolder eene afgesloten ruimte tot berging heeft. 

In de woningen bestaat gelegenheid tot ventilatie, 
waartoe ook dienstbaar zijn gemaakt dc glazen deuren 
voor de stookplaatsen, die in enkele woningen van ééne 
kamer zijn aangebragt, zoo als op de plaat is aangewe
zen. Ook zijn alle woningen van duinwater voorzien. 
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BRUG OVER DE OUDENDIJKSCHE WETERING TE KRALINGEN. 
Ontworpen en gebouwd door den heer J . F. M E T Z E L A A R , architekt te Rotterdam. 

(MET EENE I-LAAT. PLAAT XII). 

H e t bruggetje op plaat X I I voorgesteld is gelegd 

aan het buitenverblijf Ram/eh, over de Ondendijkache 
Wetering, in de gemeente Kralingen nabij Rotterdam. 

Op de plaats aldaar waren de oevers te ver van el

kander verwijderd (ongeveer 13 el) om den overgang 

door middel van eene draaiplank te doen geschie

den ; bovendien ware dan de toegang voor rijtuigen 

daardoor geheel afgesloten. Tot het maken van eene 

balans of ophaalbrug was de patroon ongenegen, omdat 

dit het uitzigt uit zijn woonhuis te veel zou belem

meren. W i j kozen daarom de brug op bijgaande plaat 

voorgesteld. 

Aangezien bovengenoemde wetering alleen door 

kleine schepen wordt bevaren, was er gelegenheid 

om midden in de vaart een vast juk A te stel

l en ; waardoor de eene helft der brug aan de zijde van 

den rijweg als vaste brug kon gebouwd worden. De 

oevers aan den rijweg zijn ongeveer 0.50 el hooger 

gelegen dan aan de zijde der plaats. Indien dus on

middellijk van den eenen oever tot den anderen de brug 

in eene regte l i jn gebragt ware, zou d i t , gezien uit het 

waterpasvlak van de Wetering, een onbehagelijk aan

zien gegeven hebben. W i j achtten het daarom beter 

het brugdek met de leggers als een segment voor te 

stellen, en het verschil in hoogte der oevers achter 

het draaipunt der brug te v inden; zoodat thans, zelfs 

op de teekening gezien, dit verschil in hoogte der beide 

oevers naauwelijks merkbaar is. 

He t landhoofd aan de tuinzijde is voor de palen 

en gordingen van eiken r ibben, waartegen eiken be-

schoeijingplanken. 

De koningstijl B , waarop en waarin de ijzeren spil 

E is bevestigd, is eene eiken roede zwaar 0.33 e l , aan 

de beide jukken C door twee koppelijzers D onbe

wegelijk bevestigd. Ten einde het zwaartepunt zoo laag 

mogelijk tc brengen, is het draaipunt zoo hoog moge

lijk bij liet bovendek aangebragt. De ijzeren spil E 

zit ongeveer 0.50 el in den koningstijl ingelaten en is 

aldaar door ijzeren wiggen opgesloten. De kop van den 

koningstijl is met eene ijzeren plaat gedekt, met een 

vierkant gat in het midden waardoor de ijzeren spi l E 

gaat, zoodat deze door de wiggen en plaat behoorlijk 

bevestigd en voor omdraaijing beveiligd is. H e t draai

punt ligt in F , alwaar de ijzeren spil tegen eene ijze

ren plaat G loopt, waartegen cene metalen v u l l i n g be

vestigd i s , welke plaat met vu l l ing door het aan- of 

afdraaijen der moeren naar goedvinden kan rijzen of 

zakken. Tot voorkoming van schuring of stooting bij 

het opendraaijen der b r u g , zijn in H nog twee kleine 

ijzeren rollen of wieltjes aangebragt, die aldaar over 

een ijzeren spoortje loopen. 

Tot stijving van het draaijende gedeelte zijn de 

trekstangen aangebragt, welke van den voor- tot den 

achterligger loopen en hier tevens als leuning dienst 

bewijzen; zij kunnen aan beide einden door moeren 

aangeschroefd of losser gelaten worden. 

De liggers, voor- en achterbalken, kruizen enz. zijn 

van dennenhout, dat vóór de bewerking sterk is ge-

creosoteerd geworden. De spiegelklampen der buitenbal-

ken en het brugdek zijn van greenen hout vervaardigd. 

Voor de vervaardiging is betaald: 

aan eikenhout / 207.35 

dennenhout ƒ 2 1 9 . 4 5 » , créosoteren ƒ 5 7 . 9 8 „ 277.43* 

ijzerwerk, g i e t w e r k ƒ 5 7 . 3 0 , geslagen ijzer 

en metaal ƒ 182.09, galvanische spij

kers ƒ 5 . 0 4 „ 245.03 

loodgieterswerk ƒ 2 4 . 1 0 , zink voor de pa-

neelen en de spiegelklampen der bui

tenliggers ƒ 2 0 . 7 5 „ 44.85 

verwerswerk en teer voor de schoeijingen „ GO.49 3 

schelpen en gaskalk op het landhoofd 

aan de plaats „ 2.50 

arbeidsloon » 353.90 
ƒ 1 2 5 1 . 0 2 

aan den architekt voor plan en toezigt. „ 100.00 
Totaal bedrag, ƒ 1351.02 

INTERNATIONAAL ARCHEOLOGISCH KONGRES 
T E A N T W E R P E N . 

Te houden 12—21 Augustus 1866. 

O n d e r de vragen die, blijkens het programma, op 

dit kongres ter behandeling zijn gesteld, bevinden zich 

zeer vele, die hetzij regtstreeks tot het gebied der bouw

kunst behooren, hetzij min of meer hiermede in ver

band staan, en derhalve achten wij het niet onbelang

rijk bedoeld programma onder de oogen der lezers van 

dit tijdschrift te brengen. De vragen zijn 81 i n getal 

en in twee klassen verdeeld: 1. archeologie, II . ge

schiedenis. 

I. A R C H E O L O G I E . 

1. Is door de ontdekking der meer-woningen 

eenige aanleiding gegeven om met juistheid den tijd 

te kennen, wanneer de gewoonte om zulke woningen 

op te rigten heeft opgehouden? 

2. Word t door de „ d o l m e n s " van Ierland en Schot/and 
eenige wijziging gebragt in het resultaat, door de fran

sche archeologen verkregen bij hunne onderzoekingen 

der monumenten van gelijken aard , die op de kusten 

van Bretagne en Normandië worden aangetroffen, meer 

bepaald wat de bestemming dier bouwwerken betreft? 

3. W o r d t door de onderaardsche ontdekkingen, ge

durende de laatstverloopen jaren i n Denemarken ge

daan , eenige wijziging gebragt in de uitkomsten door 

de wetenschap der archeologie in Zuid- en Midden-
Europa verkregen? 

4. Tot welk tijdstip kan men de looden grafkisten 

terugbrengen? A a n welke eigenaardige kenmerken is 

hunne chronologische opvolging te herkennen? 

5. Word t men door de ontdekkingen van oudhe

den , tot heden in Duilschland gedaan, in staat gesteld 

met zekerheid den tijd te bepalen gedurende welken 

de Romeinen dat gedeelte van Europa bezeten hebben ? 

0. We lken invloed heeft het verblijf der Mooren ge

had op de bouwkunst op het iberische schiereiland? 

7. Hoe ver is thans de studie der runische op

schriften gevorderd? 

8. Welke zijn de kenmerken der carlovingische 

bouwkunst en welken invloed heeft zij gehad op den 

vooruitgang der kunst van bouwen? Welken invloed 

oefenden de Noormannen op deze kunst u i t , na K A R E L 

den Groote? 

9. Welke klassifikatiën kan men aannemen voor 

de in België en de aangrenzende landen gedane ont

dekkingen van voorwerpen vóór het carlovingische tijd

vak ? Kunnen de verdcelingen door den abbé C O C H E T 

aangenomen ook buiten Normandië toegepast worden? 

10. Welke is de ware symbolische beteekenis van 

het kistje, het glas (pocidum) en den doek (mappa) 
aan de beelden op de grafgedenkteekenen uit den gal-

lisch-romeinschen tijd? 

11. Heeft de architektuur der grieksche tempels 

hare vormen aan de h o u t k o n s t r u k t i ë n ontleend? — 

Beraadslaging over de meening van V I O L L E T L E nuc 

dienaangaande. 

12. Moet men den spitsboogstijl als de natuurlijke 

en volledige ontwikkel ing van den romaanschen stijl 

aanmerken? E n zou, indien het tegendeel wordt ver

ondersteld, deze laatste niet weder in gebruik gebragt 

en op de behoeften van den tegenwoordigen tijd toe

gepast kunnen worden? 

13. In Frankrijk hebben in de 1 2 a ' eeuw verschei

dene scholen of stelsels van bouwkunst bestaan, i n 

bepaalde oorden des lands. K a n men hetzelfde feit in 

Duilschland en de Nederlanden waarnemen in de l l d e en 

1 2 a e eeuw? Zoo j a , welke is dan de geografische verdee

l ing dier scholen ? Waar in verschillen zij van elkander ? 

14. W e l k e mechanische middelen zijn bij de eerste 

menschcngeslachten in gebruik geweest, om de ontzag

gelijke blokken te verplaatsen, die gediend hebben tot 

den bouw der dolmens, peulvans, menhirs en zooge

naamde reuzen-zalen ? — M e n verlangt een onderzoek 

der hierover geuite meeningen. Zie het opstel van Z . M . 

F R E D E R I K V I I , koning van Denemarken, opgenomen in 

de werken der Maatschappij van de noordsche oudheid
kundigen (1850—1860). 

15. W a t moet men toch denken van de verschil

lende hoefijzers welke in de gnllisch-romeinsche mijnen 
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aangetroffen worden, en van de wijze waarop zij ge- | 
bruikt werden? 

16. Hoe ver heeft men het gebragt met de studie 
der h iëroglyphen en andere schriftsoorten, waarvan de 
oude Egyptenaren zich bedienden? 

17. Zi jn de antieke zu i l en , die in Zuid-Gallië be-
staan, weg- en afstandwijzers, graven, of monumenten 
van een andere soort? 

18. Welke is de oorsprong van den spitsboogstijl ! 
en hoe heeft deze zich in de Nederlanden, Duitschland 
en Engeland ingang weten te verschaffen? 

19. Welke zijn de bijzondere oorzaken, die hebben 
bijgedragen tot het wijzigen van den spitsboogstijl i n 
Frankrijk, Engeland, Duitschland, Italië en de Neder
landen ? 

20. M e n verlangt, door aanhalingen van schrijvers 
die gezag hebben, aangewezen te zien de waarde welke , 
als eerbewijzing of huldebli jk, is toe te kennen aan de 
ornementen waarmede zekere afbeeldingen van romein
sche krijgslieden zijn getooid en die door hen gebruikt 
zijn geworden. 

21. W e l k e graad van zekerheid is bereikt door de 
studie gewijd aan de ontcijfering van het spijkerschrift? 

22. De forten, van steenen of van houten palissa
dering omringd en afgebeeld op de zui l van T R A J A N U S , 

zijn blijkbaar het uitgangspunt onzer leenheerlijke kas-
teelen uit de 10' en 11* eeuw. U i t welke dokumen-
ten, uit welke teksten kan men het stelsel leeren ken
n e n , dat in het tusschentijdvak, dat is te zeggen, onder 
dc Merovingiërs en Car lov ing ië rs , gevolgd werd voor 
de woningen der rijke grondeigenaren ten platten lande? 

23. Welke regelen zouden zijn aan te nemen om 
in de verschillende oorden van Europa te geraken: 
1°. tot het vervaardigen van methodieke archeologi
sche kaarten, 2°. tot het stelselmatig klassificeren van 
elk hoofdtijdvak? 

24. Moeten de kerk-koren in de r igt ing naar het 
oosten gebouwd worden? 

25. W e l k e i s , in de ke rken , de beste plaats voor j 
het orgel en de doopvonte? 

20. Bestaan er heden ten dage eischen, waaraan de 
spitsboogstijl niet kan voldoen? 

27. M e n verlangt een overzigt der anglo-saksische 
oudheden, die aan het licht zijn gekomen bij de opgra
vingen sedert het begin dezer eeuw in Engeland gedaan. 
M e n wenscht een vergelijking van deze oudheden met 
die uit het frankische tijdvak, welke in den grond van 
het oude Gallië gevonden zijn. 
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28. M e n vraagt een reeks afbeeldingen van leen
heerlijke slottorens van West-Europa, met juiste op
gave van den tijd, en afkomstig uit de 12% 13 e en 
14* eeuw. 

29. Bestaan er zekere middelen, om het gall ische, 
germaansche, bataafsche, bretonsche en het romein
sche of gallisch-romeinsche vaatwerk te onderscheiden? 

30. Zi jn de klassifikatiën der aarden vazen, zoo
als de heer P O T T I E R van Rouaan ze voor de 13 ' , 
14 e en 15 ' eeuw heeft gemaakt, (zie verslag van het 
te Rouaan gehouden wetenschappelijk kongres) , in 
Engeland, België en Duitschland aangenomen? 

31. Waar bevinden zich de meest volmaakte voor
beelden van gothische burgerlijke bouwkunst? Ware 
het niet wenschelijk dat de eentoonigheid der heden
daagsche huizen vervangen wierde door bouwwerken 
in den spitsboog- of den romaanschen stijl? 

32. Dragen de witte en ligte aarden potten, van 
buiten met roode streepen bedekt, een eigenaardig ken
merk der 13 e eeuw? 

33. M a g het gebruik van pleister, z ink , gegoten 
ijzer en andere dergelijke materialen worden toege
staan bij artistieke of monumentale bouwwerken? 

34. Welke was, in de verschillende deelen van 
Europa, de invloed der plaatselijke materialen i n de 
middeleeuwen bij de spitsboog-bouwkunst gebezigd? 

35. M e n verlangt een overzigt van de kunst van 
het laken-vervaardigen bij de Romeinen , bij welk over
zigt tot bouwstoffen moeten dienen de teksten en de 
bas-reliefs die op dezen tak van nijverheid betrekking 
hebben. 

36. Welke is de beteekenis van het paard i n de 
bas-reliefs op grieksche grafmonumenten? 

37. A a n welke kenteekenen kan men de overledenen 
herkennen i n de oude bas-reliefs, die den dood onder 
den vorm van een afscheid voorstellen? 

38. M e n vraagt een beknopte schets van de smids
kunst in de 2°, 3" en 4* eeuw; met aanhaling van 
teksten en aantooning van bas-reliefs. 

39. Vcrtoonen de grieksche tempels kromme lijnen 
in hunne hoofdlijnen? — In het antwoord op deze vraag 
wordt tevens eene behandeling der theor iën van P E N -
R O S E en B Ö T T I C H E R over dit onderwerp verlangd. 

40. K a n men door feiten het tijdvak van de ver
branding en de begraving van lijken i n Gallië be
palen ? 

41 . Is het mogeli jk, als uitkomsten der studie van 
de monumenten en archeologische ontdekkingen, de 
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verschillende tijdvakken der romeinsche beschaving in 
Gallië met juistheid aan te geven? 

42. Welke beginselen moeten gevolgd worden bij 

het restaureren van oude monumenten, opgerigt in 

achtereenvolgende tijdvakken en in verschillende stijlen? 
43. Welke maatregelen zou men van de wetge

vende magt kunnen verlangen, ter verzekering van het 
behoud der historische gedenkteekenen ? — Men vraagt 

een beknopt overzigt van de wettelijke bepalingen op 
dit stuk van kracht in België en de naburige landen. 

44. Men verlangt den ouderdom der vuursteenen-
wapenen en gereedschappen naar gelang van den aard 

hunner bewerking bepaald te zien. 

45. Tot welk tijdstip kunnen gebragt worden de 
werktuigen van vuursteen en van beenderen vervaar

digd, die gevonden zijn in de spelonken van het fran
sche departement der Arriége, in de belgische provin
ciën Luik, Namen enz. 

46. Volgens D E C A U M O N T zijn de tumuli, in een 
groot gedeelte van Frankrijk, niet afkomstig uit een 
tijd later dan het tijdvak der Antonynen; kan deze bewe
ring over het algemeen op geheel het oude Gallië, of al
thans op het noorden dezer landstreek toegepast worden ? 

II. GESCHIEDENIS. 

1. Welke zijn de verschillende meeningen in de 
laatstverlcopen jaren aangaande de geboorteplaats van 
p. p. R U B E N S geuit? 

2. W e l k e zijn de verschillende meeningen met be
trekking tot de ware uitvinders der boekdrukkunst, 
en welke besluiten zijn uit een vergelijkend onder
zoek dier meeningen te trekken ? 

3. Is het zeker dat Amerika, vóór den togt van 
cHRisTornoRus C O L U M B U S , door de volksstammen van 

Noord-Europa ontdekt is geworden? 
4. M e n vraagt een beoordeeling van KAREI,den Groote, 

als krijgsman en als staatsman. 

5. W e l k e n invloed heeft Griekenland, en welken in
vloed heeft Etrurië gehad op de ontwikkeling der we
tenschappen en kunsten in het aloude Rome? 

6. M e n verlangt op grond van echte en zekere dc-

kumenten opgave van de geboorteplaats van G O D F R I E D 

VAN B O U I L L O N ? 

7. W e l k e was de bijzondere aard der oude keltische, 
bataafsche en gallische godheden? 

8. W e l k e resultaten hebben de nederzettingen der 
Saksische landverhuizers in de 8 , t o en 9 4 ' eeuw in de 

voormalige Nederlanden en het noorden van Frankrijk 
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opgeleverd? W a t heelt K A R E I , deu Groote bewogen die 

nederzettingen te begunstigen? 

9. Zouden de archeologische en historische maat

schappijen niet, als zij zich met dit doel vereenigen, 

bij magie zijn in Frankrijk het werk van A L E X I S MOIS-

T E I L te voltooijen en het ook in andere landen loc te 

passen ? 

10. Welke waren in de 104* eeuw de voornaam-

ste wegen van verkeer in de Nederlanden en het 

noorden van Frankrijk.' 
11. Waar is P E T E R de. Kluizenaar geboren? of al

thans tot welke natie behoorde hij? 

12. Moet men afzien van het doen van verdere na

sporingen, om te weten waar K A R E I , de (Jroote gebo

ren werd? 

13. Hoe is het Kolen-woud (Forët- Charbonnière) geo

grafisch omgrensd? 

14. Welken invloed hebben de romeinsche legioe

nen uitgeoefend op dc uitbreiding van het christendom 

onder de barbaarsche volken ? 

15. Vindt men reeds in dc eerste en de tweede 

eeuw personen van hoogen rang in de romeinsche 

maatschappij, die de christelijke godsdienst hebben om-
! helsd? 

16. Welke stelsels zijn in de verschillende landen 

aangenomen voor de rangschikking der historische ar

chieven? Welke methode is de meest rationele? 

17. Op welke wijzen heeft men in de middeleeuwen 

de gekleurde glasramen vervaardigd? Welke waren de 

beroemdste oude werkplaatsen tot het maken van ge

kleurd glas? 

18. W e l k e was de invloed van Germanië op de 

ontwikkel ing van het openbaar regt in Frankrijk? 

19. In welke betrekkingen stonden de vlaamsehe 

gemeenten met E D U A R U 111, koning van Enge/and, bij 

gelegenheid van zijne oorlogen met FILIPS van Fa/ois? 
Hoe heeft A R T F . V E L D E zich gedragen, wat betreft 

de vlaamsehe politiek ten aanzien van Engeland en 

Frankrijk? 

20. Men verlangt een schets der plaatselijke gesteld

heid van het oude Menapië, ten tijde van J U L I U S C A E S A R . 

21. Welke waren de buitenlandsche betrekkingen 

der ,/Vereeniging van vrije handelaren (free merchants)" 
te Londen, en welke handelsverdragen heeft deze Ver-

eeniging doen sluiten? 

22. Welke is de tegenwoordige naam der plaatsen 

waar de goederen lagen, begrepen onder de schen

kingen van O O I B E R T en zijnen zoon G U N T B E R T , welke 
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DE ZEVEN WONDEREN DER WERELD. 
Voordragt, gehouden door den heer W . C. V A N GOOR, in de a/deeling Botterdam van de Maatschappij 

T o t b e v o r d e r i n g der B o u w k u n s t . 

(ZIE DL. X V , BLZ. 221.) 

I V . H E T M A U S O L E U M T E H A L I K A R N A S S U S . (VERVÓLG.) 
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schenkingen gekonstateerd zijn door verscheidene gift
brieven der 9 4 e eeuw in het kloosterregister der abdij 
van St. Berlin. (Zie dit register; Cartulaire del'abbaye, 
door G U É R A R D , Paris 1841). 

23. Door welk middel kan men de grenzen bepa
len van het grondgebied der gallische volksstammen, 
bij de oude schrijvers vermeld? 

24. Weiken invloed heeft de scheepvaartakte onder 
C R O M W E L L op de ontwikkel ing der engelsche zeemagt 
gehad ? 

25. M e n verlangt eeu opgave der waterbouw
werken die betrekking hebben op den voormaligen 
loop der Schelde naar zee, en die uitgevoerd zijn ge
worden op last van koning O T T O ? Hebben deze werken 
niet aanleiding gegeven tot twee verschillende onder
nemingen : de afleiding der Schelde van Gent tot 
Boterswoude onder O T T O I (941—946), en de verbree
d ing van het vaarwater voor Vtutmngen, in 9 8 0 , on
der OTTO II? 

26. Welken invloed hebben de vooruitgang van 
het onderwijs en de beschaving der volksklassen on
dervonden van de verschillende methoden van kunst
onderwijs, sedert de 13 a ' eeuw tot op onze dagen 
gevolgd ? 

27. M e n verlangt een beschouwing van den aard 
der oude luiksche en doorniksche schilderscholen, 
en een schets van den invloed dier scholen op de ont
wikke l ing der vlaamsche school. 

28. Welke waren de oorzaken van de ontwikkel ing 
der schoone kunsten in Vlaanderen, gedurende de 
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14 d € en 15*' eeuw, en welken invloed heeft deze be
weging op het gebied der kunst gehad in Frankrijk, 
met name in Bourgondtë? 

29. In hoeverre hebben de leerstellingen der druï 
den de uitbreiding van het christendom onder de G a l 
liërs, en de Brit ten voorbereid? 

30. Welke is de oorsprong der handelsbeurzen? 

31. Is het onbetwistbaar bewezen dat de gebroe
ders V A N E Y K de uitvinders zijn geweest van de kunst 
met olieverf te schilderen? 

32. Welke zijn de beste middelen om bij het 
volk het esthetisch gevoel op te wekken ? Leveren de 
tentoonstellingen van schilderijen in dit opzigt de ge-
wenschte ui twerking op? 

33. Van waar zijn oorspronkelijk geweest de oude 
volken van Mewiko d ie , volgens de overlevering der 
Azteken, in de 12 4 e eeuw zich in de vallei van Ana-
huac zijn komen vestigen? 

34. Op welk tijdstip werd het eerste boek der kro-
nijk van KROISSART geschreven ? Wat behoort in dit 
eerste boek eigenaardig aan dezen geschiedschrijver? 
Welke plaatsen heeft hij aan andere schrijvers ontleend, 
en welke bijvoegingen of veranderingen hebben in zijn 
werk kunnen gebragt worden? 

35. Zijn de tot dusverre ontdekte assyrische mo
numenten , en de onderzoekingen waartoe zij aanleiding 
hebben gegeven, geschikt om de kenschetsende eigen
aardigheden der assyrische kunst er uit op te maken, 
of althans om eenige sporen dezer kunst in de hel-
leensche en de etrurische beschaving te herkennen? 

Azië nu doorwandeld hebbende, rigten wij ons 

naar een ander gedeelte der oude were ld , Egypte; en 
hoewel de oogst aldaar, wat verscheidenheid van vor

men aangaat, niet zal vergeleken kunnen worden bij 

dien welke in Azië is opgezameld, is toch hetgeen er 

aangetroffen wordt , de hoogste belangstelling waardig. 

D e bijzondere eerbied welken de oude Egyptenaren 

aan hunne dooden bewezen, gepaard aan het geloof aan 

de voortduring van hun persoonlijk bestaan en eener 

zielsverhuizing, drongen hen buitengewone maatregelen 

te nemen om aan de lijken hunner afgestorvenen eene 

begraafplaats te bezorgen, mede geschikt tot berei

k ing van het voorgestelde doe l , hen onvergankelijk te 

maken. Het beweegbare zand der woestijn was daar

toe evenmin geschikt als de jaarlijks overstroomde 

bodem van het N i j l d a l ; en alzoo bleef hun niets an

ders over dan de rotsen der woestijn uit tc holen 

of bouwwerken op te r igten, welke tegen alle i n 

vloeden van buiten bestand waren. De overblijfselen 

van deze rots- en andere graven, in den vorm van 

pyramiden of andere groote steenklompen, zijn nog bijna 

over het geheele Ni j lda l verspreid. In een grooten 

boog, door nu eens kor te , dan weder lange tus-

schenruimten afgebroken, strekten zich de begraafplaat

sen der oude V H A R A O O S u i t , van den eersten overgang 

der lybische woestijn vlak te in de Delta tot in de 

half-oase van Fayonm. In den omtrek hunner hoofdstad, 

Memphis, vormen zij digt bij elkander een doorloo-

pende keten; pyramide grenst aan pyramide. N u meer 

dan minder verwoest, somtijds met den grond gel i jk , 

vertoonen zij de zonderlingste vormen; alleen de pyra

miden van Ghizeh en Daschour, de oudste van al len, 

hebben iets meer van haren oorspronkelijkcn vorm. De 

hand van den mensch en dc tand van den tijd vermogten 

hier slechts gedeeltelijk de buitenste bekleeding dezer 

•"eusachtige bouwwerken meer of minder te verwoesten. 

In de oudste tijden schijnt de sarkophaagachtige 
n t . xv . 

vorm voor vrijstaande grafmonumenten alleen in ge

bruik geweest te z i jn ; zelfs de pyramiden schijnen uit 

hen te zijn voortgevloeid. He t „geweld ige graf" , niet 

ver van Daschour, omstreeks 90 el lang, 60 el breed 

en 9 el hoog , thans nog Mustabet el Pharaoun ge

naamd, behoort zonder twijfel aan een k o n i n g ; de kern 

der pyramide van trappen te Sakkarah vormt evenzeer 

een langen regthoek; deze kolossale steenen sarkopha-

gen hebben boven den grond geene toegankelijke kamers. 

Met het maken van kamers in deze gedenkteekenen schijnt 

eerst een regelmatige ordening der egyptische begraaf

plaatsen te hebben een aanvang genomen. W i j vinden uit 

die tijden in het algemeen twee soorten van graven: t. w., 

die op den vlak gemaakten grond der woestijn van kolos

sale steenblokken opgerigt en de ruimten in de wanden 

der rotsen uitgehouwen. D e eerstgenoemden staan in 

rijen, zoo als te Ghizeh, rondom de pyramiden hunner 

beheerschers geschaard. Deze bevatten mecrendeels een 

kleine toegankelijke kamer, gelijk met den grond, 

we lke , niet tot opneming, maar tot vereering van den 

afgestorvene bestemd, i n zekeren zin een kapel boven 

zijn graf vormde. Met afbeeldingen cn inschriften ver

sierd , dienden zij den overlevenden tot een plaats om 

hunne droefheid te betuigen en gaven cn offers te bren-

gen. Midden onder den steenheuvel bevindt zich een 

omstreeks 9 tot 12 el diepe put , op welks bodem dc 

eigenlijke kamer voor de sarkophaag i s , meestal ruw 

bewerkt zonder eenig spoor van opschriften. Bij dc 

rotsgraven bevindt zich deze put onmiddellijk in de 

groote, vooraan liggende kamer, zeldzaam achter deze. 

In den loop der tijden zien w i j , als gevolg deels van 

de vergrooting der famil iën, deels van de verandering 

van r i tus , bij het oprigten ingevoerd, het getal der ka

mers toenemen en zelfs grootere zalen aanleggen, wier pla

fonds door pijlers ondersteund worden. Onder de 6" en 7* 

dynastie, toen deze inr ig t ing ingevoerd werd, z i jn , i n 

strijd met de vroegere gebruiken, de kleinere kamers 
18 

Bovenstaande 81 vragen, allen even belangrijk als goed gekozen, kunnen onmogelijk in drie vergaderingen 

volledig worden beantwoord. De kommissie van redaktie der Bouwkundige Bijdragen vleit zich dat menig lid van de 

Maatschappij Tot bevordering der Bouwkunst zijne zienwijze over een of meer van die vragen, door middel van dit tijd

schrift, zal gelieven openbaar te maken, en stelt zich voor een verslag van het kongres te Antwerpen mede te deelen. 

Voor de twaalf algemeene bijeenkomsten, daags na de algemeene vergaderingen onzer Maatschappij gehouden, 

werden ruim honderd vragen ter behandeling gesteld, waarvan de grootste helft is beantwoord. 

In den voorraad, die jaarlijks met eenige niet aan de orde gestelde vragen vermeerdert, wordt ongetwijfeld menig 

onderwerp aangetroffen, welks beantwoording velen aangenaam en welkom zou zijn. J . H . L . 

V E R B E T E R I N G . Kol. 122, reg. 17 v. b. staat: 56 bunders, Iets: 6.60 bunders (= 8 baboes.) 
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zeiven door horizontale wanden verdeeld en tot het bij

zetten van m u m m i ë n ingerigt. Ook de rotsgraven ver

krijgen van lieverlede uitgestrektheid. V a n de kleine, 

onaanzienlijke vertrekken vóór cnui'U tot op de tem-

pelvonnige graven der 12 e dynastie bij Beni-Hasmn, 

is een voortgaande ontwikkel ing er van waar te nemen; 

laatstbedoelden zijn voor de egyptische bouwkunst nog 

bijzonder belangrijk, daar zij bij uitzondering verschei

dene kolomvormen uit de oudste tijden aanbieden. 

Beschouwen wij de eenvoudige architektonische on

derdeden, welke in de oorspronkelijke kamers dei-

eerste graven worden gevonden, dan zijn deze klaar

blijkelijk uit den houtbouw ontstaan. De deur, meestal 

zoo smal , dat niet meer dan een persoon er door kan 

gaan, vertoont, onder de regte afdekking, een ronden 

steunbalk; de steenen bedekking der kamer is niet zel

den in een vorm uitgevoerd, als bestond zij uit naast elk

ander liggende boomstammen. In het binnenste der 

kleine cella is typisch een blinde deur aangebragt, sym

bolisch op den ingang naar de onderaardsche grafka

mer duidende, welke het ligchaam der dooden bevatte. 

Ook deze deur doet zich voor als nagebootst latwerk; 

het omsluitende l id vertoont een met banden omwon

den staaf, en de bekroonende ho iked schijnt haren oor

sprong weder aan naast elkander geplaatste overhan

gende palmbladen of struisvederen te danken te hebben. 

Al le s duidt hier op den oorsprong der egyptische bouw

kunst uit het plantenrijk, waarmede deze bedekt was; 

op slechts zeer weinig plaatsen treedt het levenlooze 

steenenrijk der woestijn meer op den voorgrond. 

Hetzelfde beginsel, dat bij den aanleg van deze 

bijzondere graven ten grondslag l ig t , wordt, hoe

wel eenigzins gewijzigd, bij de graven der koningen, 

de pyramiden, teruggevonden. D c toegankelijke inwen

dige kamers van de eersten treft men bij sommige py

ramiden aan in een a fge zon derden, voor het graf l i g -

genden tempclvorm veranderd; dc loodregt nederda

lende put met de grafkamer aan het einde, is een 

sterk hellende gang geworden, gedeeltelijk om het 

binnenbrengen van dc zware sarkophaag gemakkelijk 

te maken, gedeeltelijk om aan dc vermeerderde grootte 

van het bouwwerk geen nadeel tc doen. Het onder

scheid l igt voornamelijk in den uitwendigen v o r m , 

welke zijnen oorsprong kan gevonden hebben in de tal

r i jke, bijzonder in de Nubische woestijn uit den bodem 

voortkomende en opzichzclven staande rotskegels. De sar-

kophaag-kamers der oudste pyramiden zijn oorspronkelijk 

geheel of gedeeltelijk in deze verhooging van den bodem 
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I uitgehouwen; de wanden van ruwe steenen vertoo

nen zich met zuiver bewerkte en zamengevocgdc 

platen bekleed, en het dak , wanneer het niet, zoo als 

in den oudsten vorm, door over elkander heen ste

kende lagen steen gevormd i s , bestaat uit schuin 

tegen elkander rustende of ook wel horizontaal ge

legde steen plate n , somtijds van verbazende grootte. 

Deze bedekking komt wel zesvoudig de eene boven de 

andere voor, om den last van de daarboven gebouwde 

pyramide te kunnen dragen. 

Zoo als boven reeds gezegd i s , stond met eenige 

pyramiden zeker tempelgebouw in verband; nu eens 

was dit gebouw geheel van de pyramide afgeschei

den, dan weder onmiddellijk met. het grafgedenk-

teeken verbonden, waardoor het als een daarvoor l ig 

gende grooterc kamer verschijnt. Eene der uit gedroogde 

steenen gemaakte pyramide van Daschour, alsmede de 

labyrinth-pyramide van Jlowara, welke echter boven

dien nog aan de tegenovergestelde"zijde een vrijstaanden 

tempel bezat, vertoonen de overblijfselen van zulke 

kamers. Waarschijnlijk zijn dit niet de eenige voor

beelden; maar even als de gemakkelijk te verwijderen 

steenen hunner bekleeding in den loop der tijden tot 

andere einden gebruikt zijn, is dit met die van deze 

kamers het geval , en de verweerde overblijfselen dezer 

zwarte Nijlstecnen bedekken de laatste sporen er van; 

zoodat de onderzoekingen niet dan door belangrijke 

opgravingen kunnen geschieden. 

Met den tijd der R H A M S E S S E N schijnt men van den py-

raniidenbouw, voor koninkli jke begraafplaatsen, te heb

ben afgezien; hoewel ook nog daarna in dc nekropolis van 

'Thebe kleine pyramiden van gedroogde steenen gebouwd 

zijn geworden, doch alleen voor bijzondere personen. 

Een op de wijze van een gewelf overdekte kamer op 

den beganen g rond , in evenredigheid met den gcheelen 

bouw vrij groot, neemt het grootste; gedeelte der on

geveer slechts 7 tot 9 el hooge pyramiden i n . De 

bouw van rotsgraven is toen, met uitsluit ing van 

alle andere soort van graven, in zwang geraakt, en 

zoowel bijzondere personen als koningen wedijverden 

met elkander in grootschen aanleg van deze monu

menten. 

Hij de beschouwing van deze graven rigten wij het 

eerst den bl ik naar het dal Bibcm-el-Moluk, oudtijds 

Bib-an-Ouroit, koningsgraf, genoemd. H i e r vinden wij 

de koninkli jke nekropolis; het zijn de graven van de 

ui t Thebe afkomstige koningen van de 18 ' , 19* en 

20 e d y n a s t i ë n , welke fygple regeerden van 1822 tot 
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1279 vóór onze jaartelling. C H A M P O L L I O N de jongere, 

welke ze in 1829 bezocht, geeft er de volgende be

schrijving v a n : 

„ H e t dal , voor dit doel bestemd, is woest en naauw 

cn bevindt zich tusschen zeer hooge, loodregte rotsen, 

of versteende berghoogten, welke vol groote kloven 

zijn, en bezet met eene gipslaag met zwarte strepen, 

nis of zij gedeeltelijk verbrand zijn. Treedt men door 

een naauwe opening, die blijkbaar door menschenhan-

den gevormd is en nog eenige sporen van egyptische 

beeldhouwkunst vertoont, in het afgelegenste deel van 

het dal , dan ontwaart men weldra langs den voet der 

bergen of aan de wanden vierhoekige, meest met puin 

gevulde openingen, die van nabij bezocht moeten wor

den, wi l men hare versiering zien. Deze deuropenin

gen , alle aan elkander gel i jk , vormen de ingangen tot 

de koningsgraven. Ieder graf heeft zijn eigen ingang; 

voorheen stonden zij niet met elkander in gemeen

schap ; door oude en nieuwe schatgravers zijn eenige 

verbindingen gemaakt. Deze graven zijn 16 in aantal, 

waaronder slechts die begrepen z i jn , welke hunne 

beeldhouwwerken en de namen der koningen voor welke 

zij uitgehouwen zijn, behouden hebben. 

„ M e n heeft zich, in de keuze der plaats van de ver

schillende koningsgraven, niet naar eenige orde van dy

nastie of troonopvolging gerigt. Iedere koning liet zijne 

groeve uithouwen , daar waar hij hoopte op een gesteente 

te stuiten, welks gesteldheid de moeijelijkheid der voor

gestelde uitholingen vcrligten moest. Onwi l lekeur ig 

wordt men in zekere mate verrast, wanneer men, dooi

de tamelijk eenvoudige deuropening getreden, in groote 

galerijen of gangen komt, met zorgvuldig bewerkte, 

meestal nog in levendigen kleurenglans schitterende 

beeldhouwwerken, en van daar in zalen wier plafonds 

op nog rijker versierde kolommen rusten, tot dat men de 

grootste van al len, de zoogenaamde „ g o u d e n zaal" be

reikt , in wier midden de mummie des konings in een ver

bazende granieten sarkophaag lag. Deze graven moet men 

zien, om zich van de uitgestrektheid der uitgravingen 

en den onnietelijken arbeid met pikhouweel en bei te l , 

welke zij vereischtcn, een voorbeeld te vormen. D e 

dalgrond is geheel overdekt met kleine steenstukken, 

de vruchten van dezen ontzettenden arbeid in het 

hart der bergen. Verscheidene maanden zijn te naau-

wemood toereikend om een eenigzins in bijzonderheden 

afdalend berigt over de talloozc basreliëfs van deze 

graven te vervaardigen en hunne merkwaardige op

schriften af te schrijven. Een beknopte schets van een 
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dezer graven, dat van P H A R A O R H A M S E S , zoon en op

volger van M E I A M O U M , geeft een denkbeeld van al len, 

want de versiering der koninkli jke graven was syste

matisch en , met eenige uitzonderingen welke vermeld 

zullen worden, in nlle terug te vinden. 

„ De invatting van de ingangsopening is met een 

overal gelijk basrel iëf versierd, hetwelk werkelijk niets 

is dan een inleiding tot — of veelmeer de korte inhoud 

van — de geheele versiering der pharaonische graven. 

He t is een gele schijf of plaat, op wier midden de zon 

met een raniskop, — dat i s , de zon wanneer zij in het 

westen ondergaat, — is voorgesteld en door den koning 

knielend wordt aangebeden. Regts van deze plaat, 

naar het oosten, is de godin NEPHTHI8, naar het westen 

de godin i s i s , de beide einden van het vlak naar boven 

innemende. Ter zijde van de zon is op de plaat een 

groote vlieg of kever aangebragt, hier, even nis meest 

altijd, het zinnebeeld der wedergeboorte en de volgende 

vernieuwing des aanzijns. De koning knielt op den he-

. melschen berg, op welken ook de voeten der beide go-

ij dinnen rusten. 

„ De algemeene zin van deze voorstelling slaat op den 

overleden koning. Gedurende zijn leven moest hi j , ge

lijk de zon in haren loop van het oosten naar het westen, 

de levenswekker en verlichter van Egypte zijn cn de bron 

j van alle stoffelijke, cn zedelijke goederen waaraan het 

volk behoefte had. Overleden zijnde, wordt hij natuurlijk 

J' met de ondergaande zon vergeleken. Zoo als deze in het 

rijk der schaduwen afdaalt, hetwelk zij doorloopen moet 

I om op nieuw in het oosten op te komen cn in de boven-

!| wereld , welke wij bewonen, het leven terug te bren-

! gen; op dezelfde wijze als z i j , zal de koning weder 

! geboren worden , hetzij om zijne reis voort te zetten, 

, hetzij om de hemelsche wereld tc bewonen en zich te 

verliezen in den schoot van A M M O N , den algeniccnen 

vader. 

„ Boven de beschreven afbeelding is altijd een op

schrift, welks woordelijke vertaling aldus lu id t : „ „ OSIRIS, 

gebieder van Amanti, of het westelijke land, waar de 

dooden wonen, spreekt: Ik heb u op den heiligen berg 

in het westen, als de andere groote goden (zijne voor-

i vaderen) eene woning toegestaan, aan u , OSIRIS , k o 

ninklijken heer der were ld , R H A M S E S , daar gij nog onder 

de levenden waart ."" De laatste u i td rukk ing k a n , wan

neer het noodig was, bewijzen, dat aangezien de lang
durige arbeid dezer onmetelijke werken in overeenstem-

i n i ing was met den welbekenden geest van dit zonderlinge 

v o l k , het een der eerste zorgen van iederen egvptischeu 
18* 
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koning was, zich bezig te houden met de inr igt ing van 
zijne begraafplaats, zijne laatste woning. 

„ Wat dit nog duidelijker aantoont is het eerste bas-
relief, hetwelk men steeds l inks aan den ingang van 
elk deze graven ontwaart. Klaarbli jkeli jk zou dit beeld 
den koning hebben moeten treffen en de bouw van 
zijn graf, terwijl hij nog leven en gezondheid genoot, 
voor hem van angstwekkende voorbeduiding schijnen 
geweest te zijn. Daarom is hier de P H A B A O afgebeeld, 
als verschijnende voor den god P H R A met den sper-
werkop, dat is voor den zonnegod in de grootste 
heerlijkheid van zijnen loop (op den middag) en die 
tot zijnen plaatsvervanger op aarde de vertroostende 
woorden r ig t : „ ,, Alzoo spreekt P H K A , de groote god, 
de heer der hemelen: W i j verleenen u de gunst, 
een lange rij van dagen over de wereld te regeren en 
de roemvolle koninklijke werkzaamheden op aarde uit te 
volbrengen." " Op het plafond van dezen eersten gang, 
in het koninklijke graf, leest men evenzeer de schoonste 
beloften van al wat de koning voor zijn levün op aarde 
behoeft en de voorregten welke hem voor zijne hemel-
sche regering zijn voorbehouden. Het schijnt, dat men 
deze opschriften hier heeft gesteld om den altijd te 
spoedigen afloop van den weg naar de zaal der sarko
phaag eenigzins te verzachten. 

Onmiddellijk op deze voorstelling, — een om zoo te 
zeggen vrij kiesche rhetorische vergeli jking, — wordt het 
onderwerp vrijmoediger voorgesteld, door een afbeel
ding van de schijf van den zonnegod met den rams-
kop, zoo als die van het oosten komt en de grens 
aan het westen nadert. Deze grens is voorgesteld 
door een k r o k o d i l , het zinnebeeld der duisternis, 
waarin de god en de koning , ieder naar zijnen aard, 
zullen treden. 

tf Een kleine zaal, in welke men gewoonlijk na dezen 
eersten gang komt, bevat, in beeldhouwwerk en geschil
derd, de afbeeldingen van de 75 gestalten der zon , 
voor of onder een onmetelijk schilderwerk, hetwelk in 
omtrekken de 75 luchtstreken en hare bewoners 
voorstelt. 

„ O p deze algemeene voorstelling volgt de ontwik
keling der onderdeelcn. De muren der volgende gangen 
en zalen (meest altijd die naar de oostzijde), zijn met 
een lange rij voorstellingen van den loop der zon in 
het bovenste halfrond, — de koning gedurende zijn 
leven, — de tegenovergestelde zijde met die van den 
loop der zon in het onderste halfrond, — de koning 
na zijnen dood, — overdekt. 

„ De zaal , onmiddellijk vóór die in welke zich de 
sarkophaag bevindt, in het algemeen aan w d e vier 
begaafdheden van A M E N T I " gewijd, bevat, in de het 
meest voltooide graven, de verschijning des konings 
voor de vierschaar der 42 hemelsche regters, welke 

i over het lot zijner ziel beslissen: een regtbank, lou-
; ter de eenvoudige afbeelding eener aardsche, welke 

den koningen de eer der begrafenis toestaat of weigert. 
Een geheele zijde dezer zaal, in het graf van R H A M S E S V, 
prijkt met de afbeeldingen der 42 bijzitters van OSIRIS , en 

., daartusschen leest men de regtvaardigingen , welke deze 
strenge regters, ieder belast met het onderzoek van een 
bijzondere misdaad of verkeerdheid en met het opleggen 

\ van dc straf daarvoor aan de zielen welke aan hunne regt-
spraak onderworpen z i jn , aan den koning schijnen op te 
dragen of in zijnen naam doen voorlezen. Deze groote, 

! achtereenvolgens in 42 verzen of afdeelingen ingedeelde 
tekst, is eigenlijk niets dan een negatieve bekentenis, 

j zoo als uit het volgende voorbeeld bl i jkt : „„O god! de 
• k o n i n g , de zon der geregtigheid, de goedkeuring van 
U A M M O N waardig, heeft gecne misdaden begaan, niet 
| gelasterd, zich niet aan dronkenschap overgegeven, 
! is niet traag geweest, heeft de den goden gewijde 
! goederen niet ontvreemd, zingenot niet gevolgd, zich 
j niet bevlekt met onreinheden, het hoofd niet geschud 

wanneer hij woorden der waarheid zou hooren, zijne 
| rede niet op nuttelooze wijze verlengd, niet noodig 
: gehad zijn hart te verscheuren, (dat i s : een booze 
j handeling tc betreuren)."" M e n ziet eindelijk, nevens 

0 deze merkwaardige aanteekeningcu in R H A M S E S M E I A -

1 M O U M S graf, nog merkwaardiger voorstellingen: die der 
I hoofdzonden. Van deze zijn niet meer dan drie onge

schonden aanwezig; zij verpersoonlijken de onkuisch-

I heid, luiheid en gulzigheid, onder menschclijkc gestalten 
j met de symbolische koppen van den bok , de schild-
1 pad en den krokodi l . 

,i De groote zaal in het graf van R H A M S E S V , die na
melijk welke de sarkophaag bevatte en de laatste van 
allen i s , overtreft ook de anderen in grootte en pracht. 
Het in boogvorm uitgevoerde plafond heeft nog zijne be
schildering in haar geheel. De frischheid der kleuren is 

j zoodanig, dat men aan het zien van de wonderbaarlijk 
behouden gebleven egyptische monumenten gewoon moet 
z i jn , om zich te overtuigen, dat deze zwakke verwen 
meer dan 30 eeuwen hebben kunnen weerstaan. De 

H wanden dezer zaal zi jn, van den vloer tot het plafond, 
{ bedekt met beschilderde beeldhouwwerken benevens 

eenige duizendtallen verklarende hiëroglyphen. Ook in 

deze basreliëfs is de zon het voornaamste voorwerp, 
en zeer vele der afbeeldingen zijn zinnebeeldige voor
stellingen van het kosinogenische systeem en de alge
meene egyptische natuurleer. Slechts een langdurige 
studie vermag misschien den geheelen zin van deze 
komposi t iën te ontraadselen. U i t menige van haar 
spreekt het gezochtste mysticismus; maar onder deze 
zinnebeeldige vormen zijn ook oude waarheden welke 
wij voor zeer nieuwe houden. 

„ D e kolommen in de verschillende zalen zijn ook 
met beeldhouwwerken bedekt: godsdienstige voorstel
lingen. De egyptische goden, namelijk die aan welke 
de beslissing over het lot der zielen toekomt, P H B A , 

C O C H A R I 8 , A T M O U , de godin B E R E S O C H A R , OSIRIS en A N Ü -

BIS , ziet men met eerbewijzen huldigen." 

A l l e andere graven der koningen in het dal liiban-
el-Mo/uuk, alsmede die in het westelijkste gedeelte, z i jn , 
al maar de grootte van het gedenkteeken en den graad 
der voltooijing, geheel of gedeeltelijk met de vermelde 
voorstellingen versierd. Evenwel zijn er ook graven 
waar men reeds in de eerste zaal aan het einde, dat 
i s : in de groote grafzaal i s ; anderen hebben twee zalen; 
nog anderen hebben geene zaal , maar bestaan uit een 
oogenschijnlijk in allerijl gegraven kabinet met ruwe 
beschildering, dat de zoo ruw mogelijk bewerkte 
sarkophaag des konings opgenomen heeft. D i t strekt 
mede ten bewijze dat het bij de troonsbestijging eens 
konings , diens eerste gedachte was, zich een graf
plaats te k iezen , en daaraan tot zijnen dood te laten 
arbeiden. Overviel hem de dood, dan staakte men 
den arbeid en het graf bleef onvoltooid. D e meer of 
minder voortgezette vooruitgang der uitholingswerken 
is daarom de maatstaf van den duur eener regering. 
Vorsten welke het langst regeerden hebben de uitge-
strektste en kostbaarst versierde graven. Ten blijkc hier
van noemen wij de graven van A M E N O P H I S I I I , R H A M S E S 

den Groote en R H A M S E S V , die volgens M A N E T H O meer 
dan 30 jaren geregeerd hebben. He t graf van K I I A M S E S -

M E I A M O U M is echter het grootste en prachtigste van a l le , 
want behalve de tot nu vermelde zalen, vindt men 
daarin nog acht kleinere of kabinetten, welke in dc zijden 
van den eersten en tweeden gang hunnen ingang hebben. 
De beeldhouwwerken hierin zijn mede zeer opmerkelijk , 
hoewel de onderwerpen niets met de uitvaart des konings 
gemeen hebben. In een dier werken zijn onder anderen 
keukenbezigheden en gereedschappen voorgesteld; i n 
een ander ziet men de rijkste en kostbaarste meubelen ; 
in een derde, een volkomen arsenaal met allerlei soort 

van militaire insigniën der egyptische legioenen; in 
een vierde, de koninkli jke boot met al hare versieringen 
en eenige andere daarop volgende booten. Een vijfde 
bevat een symbolische voorstelling van het egyptische 
jaar, in zes beelden van den Nijl en zes beelden van 
het verpersoonlijkte Egypte, voor iedere maand ééae 
met de eigendommelijke voortbrengselen daarvan. In 
een ander kabinet zijn de twee beroemde, door vele 
reizigers afgeteckende, harpspelers met de 21snarige 
harp. Eenige plafonds van de zalen zijn blaauw geverwd 
en met witte sterren bezet. De opschriften zijn blaauw 
op gelen grond. 

De in dit graf gevonden, en thans in het museum 
van het Louvre berustende, sarkophaag van R H A M S E S -

M E I A M O U M is een prachtige monolieth van rozenrood 
graniet, 2 el hoog, 4 el lang en van evenredige breedte, 
zoodanig vervaardigd, dat zij dc in verscheidene rijke 
kisten besloten koninkl i jke mummie kon opnemen; zij 
is in - en uitwendig met beeldhouwwerk overdekt. Het 
deksel van deze schoone sarkophaag, van hetzelfde gra
niet vervaardigd, was ook met beeldhouwwerk en op
schriften voorzien; op het bovenvlak bevinden zich drie 
figuren in bas-relicf; de naam des konings is op alle 
deelen van dit gedenkteeken vermeld. He t deksel is 
in Engeland en behoort aan de universiteit van Cam
bridge. Van de mummie des konings is geen spoor 
meer voorhanden; zijn graf is een van die welke liet 
vroegst geopend zijn geworden. Deze koning heeft 55 
jaren geregeerd. 

He t graf van den te regt beroemden vorst A M E N O 

PHIS I I I werd in het begin van deze eeuw, door een 
l id van de kommissie van wetenschappen en kuns ten , 
welke den roem van het fransche leger deelde, ont
dekt. He t bevindt zich i n het westelijke dal. De ver
siering er van is bijna geheel vernietigd, maar op 
eenige nog bewaarde wanden ziet men eenvoudig, 
maar zorgvuldig en fijn uitgevoerd schilderwerk. In 
de groote zaal bevindt zich nog een deel van den zonne
weg , in de beide halfronden; deze voorstelling is in 
den vorm van een groot ontrold papyrusblad geschil
derd ; de figuren zijn met eenvoudige t rekken , als in 
dc manuscripten, gevormd en de legende is in lijnvor
mige h ië roglyphen . 

Zoo als reeds gezegd i s , weet men dat dc egyptische 
koningen bij hun leven het paleis lieten oprigten, hetwelk 
zij na hunnen dood zouden bewonen; maar men weet 
ook dat z i j , alvorens den drempel er van te overschrij
d e n , aan een beoordeeling werden onderworpen, welke 
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den ingang voor hen kon sluiten. Onder de graven van 
Bihan-eh-Molouk gelooft CHAMPOI.I .ION dat van een ver-
>ordeclden koning gevonden te hebben. D i t graf is van 
iet eene einde tot het andere gesehonden, met uitzonde
ring van die gedeelten, waar beeldhouwwerken ter ge-
lachtenis aan de koningin-moeder en de echtgenoot des 
konings worden aangetroffen, welke men met eerbied 
neeft laten bestaan, even als hare levensbeschrijvingen. 

Volgens de door rococo gegeven korte beschrij
ving van deze koningsgraven, zijn de galerijen door
gaans omtrent 3 el hoog cn breed; vier of vijf gale
rijen achter elkander, 9 tot 15 el lang en 3 tot 
4.50 el hoog, leiden gemeenlijk tot de gouden kamer. 
Sommige van deze galerijen zijn in een van den in
gang naar beneden loopende hell ing uitgehouwen. 

B E L Z O N I zegt aangaande het groote door hem aldaar 
geopende graf het volgende : Nadat hij een eind weegs in 
den eersten gang welke eenigzins hellend naar beneden 
loopt was voortgegaan, ontmoette hij een put van 9 el 
diep en 4.00 el bij 4.20 el wijd. Eerst scheen het hem 
toe dat aan de andere zijde van den put niets meer was; 
maar later bemerkte hij daar een door een vorigen be
zoeker gemaakt gat, door hetwelk hij ging en toen 
in een sierlijke kamer kwam van 9 el lang en 8.50 
el breed, waarin 4 kolommen stonden van bijna 1 el 
omtrek. X a nog andere gangen en kleine en groote 
vertrekken bezocht te hebben, kwam hij in de voor
naamste zaal, wier plafond boogvormig uitgehouwen 
was. Onder de hier gevonden sarkophaag van witten 
eenigzins doorschijnenden steen, lang 2.90 e l , breed 1 
e l , was een trap, die gemeenschap had met een gang ter 
lengte van bijna 100 e l ; waaruit het besluit zou op te 
maken zi jn , dat dit de eigenlijke toegang tot de kamer 
met de sarkophaag was, en werkelijk heeft B E L Z O N I 

de zekerheid verkregen, dat deze u i thol ing , voor zoo 
ver hij ze onderzocht heeft, halverwege door den berg 
heen naar het bovenste deel der vallei loopt. 

De graven van Guntah, in het gebied van het oude 
Thebe, strekken ook tot getuigenis, van de hoogte waartoe 
de egyptische kunsten het eenmaal hebben kunnen bren
gen. Een er van ligt op de halve hoogte van den berg , 
achter liet Kliainscsseion, en i s , even als alle graven in 
deze omstreek, in den berg uitgehouwen. H e t bestaat 
uit ccn groote zaal van regthockigen vorm en een lan
gen gang. De wanden van beide zijn met schilderwerk, 
niet met beeldhouwwerk, bedekt. Deze schilderwerken 
zijn verbleekt, maar in dc zaal is nog een historische 
voorstelling van den eersten rang. A l s voornaamste 
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persoon is aan het einde der zaal de overledene 
voorgesteld; een reeds in zeer slechten sta.it verkee-
rend opschrift vermeldt zijnen naam, titel en zijne 
diensten onder de regering van T H 0 U T M 0 8 I 8 I I I of M O E -

R I S , wiens naam evenzeer in dit opschrift te lezen is 
en ook in andere opschriften van dit monument meer
malen voorkomt. Voor deze figuur ontrolt zich een 
historische voorstelling in vijf rijen boven elkander, 
waarop honderd personen in verschillende bezigheden 
voorkomen. .Men ziet een aantal schrijvers, waarvan 
vijf bezig zijn de verrigtingen, die voorgesteld wor
den , op te teekenen. In de bovenste afdeeling vertoonen 
zich twee obelisken van rozenrood graniet, twee man
den met gouden ringen, twee korven met karneolen en 
twee stukken karneool, een korf met granaten, een korf 
met zakken goudstof. Deze kostbaarheden zijn voor de 
schrijvers neergelegd. Hierop volgen vijftien personen 
van het geslacht der negers en barabras; zij voegen 
bij deze rijkdommen andere korven met karneolen, 
rozenkransen van koralen of ronde kornalijnsteenen, 
pantervellen, olifantstanden en stukken ebbenhout; zij 
leiden levende kytiocephaleu (een soort van apen), een 
antilope met teruggekromde hoornen en een panter, 
en brengen eijeren en vederen van struisvogels aan, en 
in een bak of tobbe, die met touwen aan een staaf 
hangt en door twee mannen gedragen wordt , een boom 
met zijne wortels en aarde in vollen bladertooi, welke 
handeling zonder twijfel de invoering van een boom
soort, vroeger aan den Nijl onbekend, moet voorstel
len. In de tweede afdeeling worden door de schrijvers 
opgeteekend: twee korven met zilverstaven, een korf 
met een hemelsblaauwe stof (misschien indigo), een 
korf met zilveren ringen en een reeks zilveren en gou
den vaten met émail versierd of emailwerken in de 
rijkste en veelvuldigste vormen. Vervolgens ziet men 
een gezelschap vreemdelingen, zestien in getal, van 
donkere kleur , zonder baard en langharig, hebbende 
om de lendenen een geweven gordel met verschillende 
sierlijke teckeningen en met weinig sierlijke halve laar
zen aan de beenen ; zij brengen, als geschenk of schat
t ing , rijke vazen, halsbanden van kleurige koralen en 
een olifantstand. In de derde afdeeling zijn afgebeeld 
struisvederen, ebbenhouten knodsen, een kynocephalm, 
korven met goudstaven en ringen cn zakken met 
stofgoud, olifantstanden, pantervellen , een korf met 
donkerroodc kogels; vervolgens dertien vreemdelin
gen, afwisselend negers en barabras, meestal slechts 
bedekt met een schort, zijnde een stuk van een be-

— 2 8 1 — 

haard v e l ; zij komen achter elkander en brengen 
korven met r ingen, staven of stof van edele metalen, 
eijeren en vederen van struisvogels, knodsen en stuk
ken ebbenhout, olifantstanden, panter- cn andere dieren-
vel len; apen en andere dieren van verschillenden leef 
tijd en soort; een panter en een giraffe, dc laatste 
met geleiders, welke het dier aan twee koorden lei
den die om de voorpooten gebonden zijn, terwijl een 
jonge aaji zich aan den langen hals van den grootcn 
viervoeter k lemt; ten besluite een menigte ossen en 
een koppel jagthonden ieder met een halsband. In de 
vierde afdeeling is een nieuwe voorstelling. Voor de 
schrijvers staan een menigte personen met voorwerpen van 
edele metalen van allerlei v o r m , koperen platen , goud
en zilverstaven, maar die lieden behooren tot een ander 
ras, zij zijn geen bewoners van Afrika; zij zijn b lank , ge
kleed in lange witte gewaden met een kleurigen rand 
of zoom en naauwe mouwen ; een tulband of muts houdt 
hunne haren bij elkander; hun baard is lang en afge
punt. Zij brengen voor de schrijvers onder anderen o l i 
fantstanden, bogen, kokers, pi j len, knodsen, biezen van 
verschillende lengte, een rijk versierden wagen, paarden 
van schoonen vorm, een beer en een olifant. In de 
vijfde afdeeling ziet men vreemdelingen, afzonderlijk of 
in groepen, weggevoerd door egyptische soldaten; men 
herkent i n hen hunne gevangenen uit allerlei volken , zoo 
als uit hunne kleuren en uit de verscheidenheid hunner 
kleeding te zien i s ; hierop volgen vele donkerkleurige 
vrouwen met hare, in een aan schouder en hoofd beves
tigden korf zittende, kinderen op den r u g , of de kinderen 
aan de hand leidende; meisjes van dezelfde kleur gaan 
tusschen de vrouwen. Ten laatste komen twee groepen 
personen van blank ras, gehuld in lange witte tunicaas 
en achter hen kinderen, geleid of gedragen door vrou
wen in witte gewaden met lange mouwen en drie hoog 
strooken. Op den wand tegenover dit schilderwerk zijn 
twee voorstellingen van het landbouwersbedrijf. 

Behalve hier bij het oude Thebe, worden in Egypte op 
nog veel meer plaatsen dergelijke rotsgraven gevonden, 
ids te Ghizeh, Sukkarah, Elilhia, Alexandrië, Mad-

jöuneh, het oude Abydos, Jlydat, het oude Likopolis, 
enz. A l l e n zijn op dezelfde wijze ingerigt , meer of min
der uitgebreid en met beeldhouw- cn schilderwerk 
versierd. 

Die in de omstreken van Ghizeh zijn i n 1842 door 
I.EPSIUS onderzocht. Volgens zijne navorschingen vormt 
een pyramide het middelpunt van deze nekropolis , 
waar de bloedverwanten, priesters en hooge staatsambte-
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naren van den koninkli jken stichter begraven z i jn , ge

deeltelijk in uit de rots gehouwen kamers, gedeeltelijk 

in boven den grond opgerigte grafgestichten, welke in 

langwerpig-vierkanten v o r m , met hellende wanden en 

vlakke daken, omstreeks 3.5 ii 5 el hoog, van groote 

gehouwen steenblokken opgetrokken zijn. In deze ge

denkteekenen vindt men meestal een kamer , vol schoone 

h ië roglyphen en beeldhouwwerken en daaronder een 

diepe schacht of put. De ouderdom dezer graven strekt 

zich uit van den bloeitijd van T H O U T - M O S I S en de si> 

SOSTKISSEN tot P S A M M E T I C H U S . Van dc eersten vindt men 

slechts enkele sporen, u i l den tijd vau P S A M M E T I C H U S , 

omstreeks 700 jaren vóór onze t i jdrekening, echter 

geheele groepen. Van de 82 door het gezelschap van 

I.EPSIUS onderzocht, behooren 12 tot tateren t i jd ; de 

overigen zijn tijdens of kort na den bouw der groote 

pyramide opgerigt. De op dc wanden uitgevoerde 

schilder- en beeldhouwwerken bevatten ook hier groo

tendcels tooneelen uit het leven van den daar begravene, 

cn schijnen voornamelijk bestemd te zijn om den aan-

schouwers diens rijkdom aan vee, visch, schepen, be

dienden enz. te vertoonen. 

Bij de tweede pyrainidegrocp, te Sakkarah, werd 

door hetzelfde reisgezelschap nog een groot langwerpig 

vierkant grafmonument gezien, hetwelk uit kolossale 

steenblokken opgerigt, ongeveer 120 schreden lang en 

30 breed is cn door de inwoners „ d e troon van P H A -
R A O " wordt genoemd. H i e r werden door hen verschei

dene, nog niet onderzochte putten geopend, die den ge

wonen buit aan sarkophagen, m u m m i ë n en andere voor

werpen opleverden. Op de sarkophagen zijn meermalen 

vaartuigen met roeijers voorgesteld, zoo ook het model 

van een huis. H i e r is ook een zeer ruw bewerkt hou

ten hert gevonden. 

In de omstreken van Aboukir bestaat het overblijf

sel van een ander soort praalgraf, de zoogenaamde 

„ T o r e n der Arab i e r en" ; het verheft zich op een rotsheu

vel nabij de kust ; van een ingang is geen spoor aan

wezig. D c uiterlijke vorm heeft zoodanig geleden, dat 

het niet mogelijk is de oorspronkelijke gedaante er uit 

op te maken, hoewel het geheel den indruk van een 

vervallen kegel of pyramide geeft; dc onderste helft 

heeft een achthockigen vorm. Onder deze overblijfselen 

zijn in de rots uitgehouwen katakornben, wier kamers 

met elkander gemeenschap hebben. 

O m met de oude egyptische grafgedenkteekenen tc 

besluiten, vermelden wij eindelijk de i n d e rots uitge

houwen sarkophagen, aan de zuidzijde van het e i land 
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Elephantine; de eenige tomben van deze soort, welke 
in die geheele landstreek ontdekt zijn. 

De oudste tombeu der Arabieren welke de grond 
/an Egypte ons aanbiedt, schijnen die te zijn welke 
;nen vindt in de rotsen aan de linkerzijde van den 
weg tusschen Syene en Philae; zij k l immen op tot het 
ijdperk van de verovering door de Arabieren, zoo als 

de inscription aantoonen, waarvan verscheidene de 
eerste jaren van de Hegira vermelden. 

In de omstreken van Kairo is een treurige, dorre, 
woeste vlakte, de vallei der tomben of graven genoemd. 
Daar vindt men bouwwerken waarop de saraceensche 
kunst der 10 e, 1 V en latere eeuwen alle hulpmiddelen van 
oostersche verbeelding heeft uitgeput. Daar rust de asch 
der Kal i fen , en wordt de gedachtenis bewaard aan een 
menigte helden die roemrijk tegen de invallen der christe
nen streden. M e n vermoeit zich door de beschouwing en 
bewondering der opgerigte bogen, op wier bovenge
deelten teksten uit den Koran gelezen worden en die 
door de schoonste beeldhouwwerken omlijst, z i jn ; men 
ziet de groene muren doorweven van horizontale roode 
banden en doorboord met puntboog-vensters; portieken 
ondersteund door slanke kolommen ; koepels van ver
schillende ronding, omslingerd met de fijnste arabes
ken en geëmail leerd net- of maaswerk, eindelijk die 
sierlijke en slanke minaretten, welke het bewonderens-
waardc geheel bekroonen. In één woord, deze mauso
leums verdienen evenzeer de aandacht als die welke voor 
de mahomedaansche vorsten in Indië zijn opgerigt. 

De oudste grafmonumenten in Barbarije gevonden, 
zijn zonder twijfel vier tippen (grafpijlers), door majoor H U M -
B E R T in 1817 ontdekt en welke in het museum van oud
heden te Leiden geplaatst zijn •). In een er van ontwaart 
men den invloed der grieksche kunst; dc eijerlijst, de roset-
ten welke het bovenste gedeelte versieren herinneren den 
stijl van het mecrendecl der grieksche s t é l en , hoewel er 
slechts navolging in geopenbaard wordt; eene inscriptie 
in punische karakters, een barbanrsch bewerkte ge
opende hand, openbaren de oorspronkelijkheid van dit 
gedenkteeken. De geleerden zijn het op verre na niet 
eens over de beteekenis van laatstgenoemd symbool; 
de een ziet er de daad van een persoon in welke zijne 
beden ten hemel zendt; anderen beschouwen het als een 
soort van amulet, die de ziel of dc overblijfselen van den 
overledene moet behoeden tegen de aanslagen van den 

') Behalve deze bevat itit museuni nog eeu belangrijke ver
zameling van oud-egyptifohe grafmonumenten. 
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booze. Zooveel is zeker, dat hetzelfde symbool gevon
den wordt boven de deur van een der gebouwen, tot 
de Alhambra te Grenada behoorende en hetgeen te
genwoordig nog de afrikaansche Mooren , christenen en 
joden zelfs niet uitgezonderd, op hun huis doen schilde
ren en bij zich dragen als voorbehoedmiddel tegen too-
verij. Een ander van deze stelen (zuilen) is versierd met 
een kroon tusschen twee vogels, twee palmen en twee 
vissehen; een carthageensch opschrift is in het midden
deel gegrift. Volgens A . L E N O I R heeft deze grafsteen veel 
overeenkomst met dien der eerste christenen. Op een 
ander van deze stélen ziet men een paard: een sym
bool hetwelk op veel carthageensche medailles wordt 
gevonden en een nationale type schijnt te zijn. 

De opmerkelijkste, tot het romeinsche tijdperk be
hoorende graven, vindt men in het regentschap Tripoli, 
te Grennah, vroeger Oyrene. De geheele zijde van den 
berg , welke boven de ruïnen uitsteekt, is overdekt 
met voorgevels, grotten en sarkophagen. In deze grot
ten heeft men schilderwerk gevonden, voorstellende 
begrafenisspelen, een circus, een jagt enz. Een e r v a n 
vertoont in een reeks van kleine schilderijen de ver
schillende toestanden of bezigheden uit het leven van 
een zwarten slaaf. De kapsels en kleedingen van de 
figuren dezer miniaturen zijn niet minder merkwaar
dig door hunnen vorm dan door hunne kleur. Lange 
blaauwe kleederen zonder haken of knoopen en roodr 
shawls door de haren gevlochten, of het hoofd op de 
wijze van een tulband bedekkende, vertoonen een op
merkelijke overeenkomst met de kleeding van de mo
derne Afr ikanen , voornamelijk van de inwoners van 
Fezzan. 

Even als in meer andere door de muzelmannen be
woonde landen, worden ook in Barbarije zekere kapel
len , aanton» genaamd, op dc graven van als heilig aan
gemerkte personen opgcrigt; in de bnrbarijschc staten 
dragen deze gedenkteekenen den naam van miraboth, 
waarvan wij marabout hebben gemaakt, „ b i n d e n " be-
teekenende, omdat deze personen in alles blijken geven, 
geheel door de voorschriften van de mahomedaansche 
godsdienst gebonden tc zijn. Eenige van deze monu
menten hebben een groote godsdienstige waarde cn 
kunnen , door hunnen omvang, bijna als moskeeën be
schouwd worden. Zulk een is de marabout van SIDI 

A B D - E L - R A H M A N - E L - T 8 A A X E B I , dagtcckenende van 146!), 
alsmede eenige anderen, alle te Algiers en een bij Bab~ 
et-Oued. D c rijke of magtige muzelmannen verlan
gen zeer in een moskee of hij de marabouts ter 

— 285 — 

aarde besteld te worden, hoewel zij deze eer zelden 
verwerven. De begrafenissen geschieden gewoonlijk 
in het open v e l d , op begraafplaatsen welke van lie
verlede een groote uitgestrektheid verkrijgen, dewijl 
iedere familie hare bijzondere ruimte heeft, die door 
een muur omringd is en waarbinnen elke doode 
zijne eigene plaats krijgt. Deze is aangewezen door 
een kleine plaat aan de voeten van den overledene ge
steld en door een andere aan het hoofd. Al l en hebben 
onveranderlijk hetzelfde opschrift: „ dit is het graf van 
den overledene . . . " , (volgen naam en kwaliteit). Al leen 
aanzienlijken hebben tomben van eenigzins aanmerkelijke 
afmetingen, en wier vorm gelijk is aan dien der mara
bouts, dat i s : een vierkant gebouw door een koepel 
gedekt. De opmerkelijkste bijzonderheid van deze graf
monumenten is de schitterende netheid van de bepleis
teringen , waarmede zij bedekt zijn. Het gebruik de 
tomben zoodanig te pleisteren en verwen klimt tot een 
hooge oudheid op. 

W i j hebben reeds bij de behandeling van de graf-
gedenkteekenen i n Klein-Azië den griekschen invloed op 
groote schaal werkzaam gezien. Van het eigenlijke 
Griekenland is toen niet gesproken, omdat wij dit land, 
als tot Europa behoorende, bij de beschouwing van dit 
werelddeel wenschten te behandelen, waartoe wij thans 
overgaan. 

De eerste door de Grieken gestichte grafmonumen
ten waren, even als bij verscheidene oude vo lken , die 
kunstmatige heuvels welke wij tumuli noemen: voor
beelden daarvan ontbreken op griekschen bodem niet; 
wij noemen slechts den tumulus die nog op de vlakte 
van Marathon gevonden wordt en de overblijfselen bevat 
van de strijders die onder de slagen der Perzen vielen. 
Deze heuvel, omstreeks 24 el in omtrek en 10 el hoog, 
was bekroond met tippen, welke men nog niet zeer lang 
geleden heeft wedergevonden ; dit zijn kleine kolommen 
van gebakken aarde, 0.33 el hoog, cn voorzien van een 
opschrift, dat den rang en naam van iederen krijger 
te kennen geeft. M e n heeft de oppervlakte van dezen 
heuvel opgegraven, en daar fragmenten van potten ge
vonden en een menigte van die looden kogels welke 
de ouden met den slinger wierpen. Deze tumulus , waar
aan zooveel roemrijke herinneringen verbonden z i jn , 
brengt ons bijna onwillekeurig een in de gedachte, 
welke 23 ecuwen later is opgerigt; wij bedoelen den 
opgeworpen heuvel op een der grootste europesche be
graafplaatsen, de velden van Waterloo, waar ook vriend 

en vijand te zamen rusten. Deze heuvel, in de sedaante 
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van een afgeknotte pyramide, is 200 voet hoog, en op 

zijnen top staat een 14 voet hooge leeuw op een voet

stuk van 27 voet hoog. 

De gewoonte tumuli op te rigten bleef langen ti jd 

bestaan, zelfs nadat een bijzonder doel er mede beoogd 

werd; de omstandigheid dat een groot aantal l i jken 

een gemeenschappelijke begraafplaats moest hebben, was 

dikwijls alleen de aanleiding tot de oprigting. 

Toen de Grieken geen tumul i meer maakten, had 

ieder zijne begraafplaats in zijne eigene woning. Te 

Thebe verbood eene wet eenig huis op te r ig ten , zon

der dat daarin een aan dit doel gewijde plaats was 

afgezonderd. Later werd het begraven binnen dc steden 

een herinnering van aan den Staat bewezen diensten 

of van deugden, wier aandenken men wilde bewaren. 

Daarom rigtten de Magnes ië r s een grafgedenkteeken 

voor T H E M T S T O C L E S op in het midden van hun forum, 

en viel aan E U P H R O N dezelfde eer te Korinthe te beurt. 

De opperhoofden van eenige koloniën verwierven deze 

onderscheiding ook van de steden die door hunne 

zorgen gesticht waren. De tempels zeiven waren som

tijds begraafplaatsen; van daar de onderstelling dat dc 

eerste tempels ter eere van helden opgerigt waren, op 

de plaats waar zij rustten. 

Meest algemeen was het gebruikelijk de graven bui

ten de steden en aan groote wegen op te rigten. A a n 

den weg van Athene naar Eleusis, de heilige weg ge

noemd, en 500 s tadiën of bijna 17 uren gaans l a n g , 

bevonden zich ten tijde van Griekenland* bloei zooveel 

praalgraven en beeldzuilen, dat rouEvro een geheel 

boek over de aldaar aanwezige gedenkteekenen schreef. 

Deze gewoonte, later door de Romeinen gevolgd, had 

het drieledige voordeel: de uitdampingen der graven 

van de levenden te verwijderen ; de gevaren van brand, 

welke de oprigting van houtmijten bij de bewoonde 

plaatsen na zich sleepten, tc voorkomen; en de bur

gers levendiger aan te vuren tot de verdediging van 

hunnen grond tegen vijandelijke inva l len , door belang

stelling in het bewaren van de overblijfselen hunner voor

vaderen bij hen op te wekken. De voorschriften van 

L Y K U R O U S waren echter in dit opzigt geheel tegenover

gesteld aan die van de wetgevers der andere streken 

van Griekenland; hij dacht dat, wanneer de dooden i n 

de steden en zelfs in de tempels hegraven wierden, de 

geest der jeugd met de gedachte aan den dood ge

meenzaam zou gemaakt worden. 

De graven der Grieken bestonden in het algemeen 

uit twee deelen: het eigenlijke graf en een omslui t ing 
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en overdekking daarvan; zij waren dikwijls versierd 
niet stelen, kolommen, opschriften, standbeelden enz. In 
latere eeuwen werd de weelde bij de graven tot zoo hoo-
gen trap opgevoerd, dat de wetgever in zijne wijsheid 
er op moest bedacht z i jn , hieraan paal en perk te stel
len; eene wet van S O L O N verbood de standbeelden even
zeer als de overdekte graven, en elke konstruktie, welke 
meer dan dertig dagen arbeid vereischte. D E M E T R I U S 

van P/tulerits verminderde de hoogte der kolommen 
tot drie ellebogen en haar aantal tot een enkele. 

Behalve aan andere oorzaken is het zonder twijfel 
ook aan den invloed van deze beperkende wetten toe 
te schrijven, dat in Griekenland thans geene grafmo
numenten van eenig belang gevonden worden , want 
behalve stelen en sarkophagen van verschillende af
metingen wordt bijna niets aangetroffen. Deze beper
kende wetten, zoo indruischende tegen de den Aziaat 
aangeboren zucht tot weelde, hebben niet tot buiten 
Griekenland kunnen doordringen, waarom dan ook i n 
Klein-Azië bij de grieksche volkplantingen zeer vele 
schoone grafmonumenten gevonden worden. 

O p Sicilië bestaat een grieksch grafgedenkteeken, 
aan welks grootte en hechtheid van zamenstelling wij 
het zonder twijfel te danken hebben, dat het bewaard 
is gebleven, toen bij het begin van het beleg van 
Agrigentum, de Karthagers alle graven welke de stad 
omringden verwoestten. Het is de zoogenoemde tombe 
van koning T H E R O N , een groot, eenigzins pyramidaal 
vierkant gebouw, zamengesteld uit een onderbouw 
zonder eenige versier ing, staande op drie treden en 
een soort van gebouwtje dragende, hetwelk aan iedere 
zijde een schijnbare deur heeft; op iedcren hoek daarvan 
is een gekanneleerde jonische k o l o m , waarboven een 
dorische lijst met palmetten. Hoewel naar alle waar
schijnlijkheid dit monument in het grieksche tijdperk 
is opgerigt, geeft de buitengewone vermenging van 
jonische en dorische elementen , gevoegd bij de weinige 
sierlijkheid van het geheel, den i n d r u k , dat het 
door een kunstenaar van ondergeschikten rang is ver
vaardigd. 

Hebben de Grieken ons weinig grafmonumenten 
nagelaten, wij zijn door de Etruskers ruimschoots scha
deloos gesteld. D i t aziatisch volk , Lydië verlatende, 
vestigde zich in Midden-Halië, omstreeks een eeuw na 
den val van Troje, waar het zijne beschaving over-
bragt. 

O p de plaatsen van bijna al de twaalf steden, 
welke de Etruskers stichtten, vindt men grafmonu

menten die tot hunnen tijd behooren. Zij kunnen 
in twee soorten gesplitst worden: die welke onder, en 

: die welke boven den grond zijn gebouwd. E r vallen 
ook nog te onderscheiden de werkelijke grotten en de 

I begraafplaatsen, d ie , even als te Biban-el-Moluk, Petra 
I en elders, in de rots zijn uitgehouwen, met uitwendige 

gevels, of met een soort van tumulus bedekt zijn. 
De plaatsen waar etruskische graven in groote 

I menigte gevonden worden zijn Volterra, C/tiusi, Tar-
quinii, Vulci, Caere, Gubbio, Toscanella, Norchia en 
Gastel d'Asso. 

Aan de hier gevonden voorwerpen heeft men de, 
stichting van het Musea Gregoriauo te Route te dan
ken. Heeds gedurende vele jaren had men, op het 
gebied tusschen den Tiber en de Fiora en van Rome 
tot aan de zee, een menigte ontgravingen uitgevoerd. 
Vele oude steden kwamen weder aan het licht of er
langden hare plaatsen in de geschiedenis, door het 
vinden harer nekropolen. Meer dan zesduizend beschil
derde vazen, van griekschen en etruskischen arbeid, 
kwamen uit de graven der oude etruskische steden 
te voorschijn, alsmede een menigte voorwerpen van brons 
en goud , welke tot tooisel van mannen en vrouwen of 
tot versiering der graven gediend hadden; insgelijks 
een groot aantal gewijde en ongewijde voorwerpen, 
figuren van brons en k le i en anderen, wier opsoming 
onmogelijk is. De vruchten van deze ontdekkingen 
verspreidden zich door alle europesche musea. Lon
den, Berlijn en Munchen hebben het schoonste ge
deelte gekregen. Bijzondere personen traden in wed
strijd met vorsten, om verzamelingen van beschilderde 
vazen aan te leggen en de europesche staten streefden 
er naar, de schoonste en uitgebreidste van al le , die 
van den heer D U R A N D , op wier bezit Parijs trotsch 
was en welke het geheel hoopte te behouden, mag-
tig te worden. 

Rome, — waaraan deze schatten ontvielen en dat het 
overige Europa er mede had voorzien, zonder dat het 
zelf arm scheen te worden, maar evenwel te vreezen had, 
dat de bronnen welke zij leverden uitgeput zouden gera
ken en, na de vorming van zoo menig museum, het der 
eeuwige stad zelve aan een dergelijk zou ontbreken, — 
Rome werd er op bedacht een etruskisch museum in het 
Vatikaan te stichten, welk denkbeeld, door paus OREOO-

R I U S X V I opgevat, met spoed werd verwezenlijkt. Bi j de 
toegestane opgravingen behield de romeinsche regering 
zich het regt voor, van alle voorwerpen uit de oudheid 
welke op haar gebied gevonden werden, die welke zij 

verkoos, voor zich te behouden. De voornaamste oud
heden uit Vulci, Corneto en meer andere etruskische 
steden, waren alzoo door den Staat aangekocht gewor
den , en zoodra het bekend werd dat men die in het 
naar den paus genoemde museum wilde verzamelen, 
beijverde zich menig verzamelaar van dezelfde voor
werpen om door vrijwillige bijdragen den reeds aan
zienlijken schat te vergrooten. 

Van de vazen heeft men drie hoofdklassen leeren 
onderscheiden: 1°. Egyptische met harpijen en sfinksen, 
bij welke noch de natuurlijke waarheid, noch de griek
sche mythologie, noch de heldensagen, invloed uitoefe
nen. 2°. Vazen met zwarte figuren in stijve houding, 
een weinig ruw en van vreemd aanzien. De uitvoering 
is schoon, maar de teekening lomp en onbevallig. 
De figuren zijn in het algemeen krijgslieden, goden-
groepen en mystische al legoriën. 3°. Vazen met roode 
figuren, welke het voortreffelijkst uitgevoerd en naai
de natuur bestudeerd zijn en mythologische voorstel
lingen op het dagelijksch leven toegepast bevatten. 

De in het schoonste tijdperk der Etruskers ge
stichte graven zijn allen onder den grond. Tot deze 
soort moet de onderaardsche kelder, bekend onder den 
naam van „ g r o t van P Y T H A O O R A S " , gebragt worden. 
Het is een vierkante zaal , eenigzins in den vorm van 
een grieksch k ru i s , gebouwd van onregelmatige steenen 
in horizontale lagen. De blokken zijn somtijds van zoo
danige afmeting, dat zij de geheele lengte der zaal be
slaan. De deur is in de zuidzijde; aan elke der andere 
zijden is een nis, in de hoogte door een band in 
tweeën gedeeld. A a n twee zijden zijn bovendien kleine 
hooger geplaatste nissen, bestemd om de urnen te be
vatten. M e n heeft ontdekt dat de grot op een onder
bouw rust, welke door een cirkelvormigen muur o m 
ringd en door een soort van tumulus bedekt i s , zoo 
als wij later bij de monumenten van Corneto zullen 
vinden. 

In den tuf bij Co/Ie, aan den weg van Siëne naar 
Volterra, is in 1689 een etruskisch graf ontdekt; 
het is een eenvoudige vierkante kamer. A a n drie zijden 
van deze grafkamer zijn met een penseel roode lijnen 
getrokken en staan kolommen met karakters, van welke 
de onderste bijna geheel verdwenen zijn. De eerste 
kolom vertoont het geheele grieksche alfabet in zijne 
oudste vormen; daarnaast ziet inen etruskische karak
ters, twee aan twee, op de wijze als ma, me, mi, MM; 
de o kwam in de etruskische taal niet voor; het ove
rige van het opschrift is zuiver etruskisch. Deze ka-

Ij rakters zijn volmaakt bekend, maar niet de taal waar-

1 toe zij behooren. 

De stad Perugia biedt eeu zeer groot aantal op

merkelijke etruskische grafkelders aan • de belangrijkste 

hiervan zijn het onderaardsche graf, bekend onder den 

naam van Torre di San Manno en bovenal dat der 

V O L U M N I U S S E N , in 1840 ontdekt en hetwelk men ge

heel, zoo als het gevonden i s , heeft laten bestaan. 

I Di t graf is meer zamengesteld dan de monumenten 

van deze soort gewoonlijk zi jn; in het midden is een 

kamer, welke aan de l inker- en de regterzijde begrensd 

is door drie zalen en aan den achtergrond door een 

soort van tribune met twee andere zalen. Het geheel 

is in den tuf uitgehouwen. Dit monument heeft een 

groot getal urnen verschaft, alsmede vazen en zonder

linge voorwerpen. 

Caere, het tegenwoordige Cervetri, op 20 mijlen 

afstand van Rome, aan den weg naar Oivita-Vecckia, 
is thans een kleine op een heuvel liggende stad, doch 

beroemd om de menigte graven en dc daarin gevon

den voorwerpen. De eigenaars van den grond bedek

ken de graven weder, nadat z i j , ze geopend hebbende, 

datgene wat zij bevatten er hebben uitgenomen, zoo

dat slechts een klein gedeelte er van onderzocht kan 

worden. Het opmerkelijkste van deze graven is slechts 

eenige honderd schreden van de muren der stad ver

wijderd, i n het midden van een veld liggende. D i t 

monument is het beroemde, i n 1830 ontdekte graf, 

hetwelk door de menigte voorwerpen die er i n ge

vonden z i jn , de hoofdoorzaak is van de oprigt ing van 

het reeds genoemde Museo Gregoriano. D i t graf, uit 

het oudste tijdvak der etruskische kunst afkomstig, 

schijnt een tumulus geweest te zijn op een ci rkel 

vormigen onderbouw van gehouwen steenen opgerigt; 

maar alle sporen der zamenstelling van het uitwendige 

zijn verdwenen. De inwendige ru imten, uit groote tuf-

steenen en zonder eenig versiersel gebouwd, zijn door 

gewelven gedekt, die gevormd zijn van in horizon

tale lagen liggende over elkander heenstekende stee

nen. M e n weet dat deze soort gewelven de oudste is 

en zelfs tot in Egypte wordt gewonden. De top van 

het gewelf was een vierkant kanaal, waarin vele bron

zen en zilveren voorwerpen waren opgehangen, die 

naar Rome gebragt zijn. N a den drempel overschreden 

te hebben, komt men eerst in een lange zaal of wel 

een soort van corridor, in welke waren een wagen, 

een bronzen rustbed met een slapende figuur en andere 

voorwerpen van hetzelfde metaal. Aan het einde van 
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deze eerste zaal is de ingang naar een tweede van ge
lijken vomi en grootte; de hierin gevonden voorwer
pen waren bijna allen van goud en zilver, en ouder het 
puin lagen beenderen welke men als die eener vrouw 
heeft meenen te herkennen. In de eerste zaal, bij de deur 
naar de tweede, vindt men ter regter- en linkerzijde 
den ingang van twee andere kamers, die de opmerke
lijkste deelen van het monument zijn. Deze zalen ziju 
een volmaakte halve b o l , zijnde de geboorte van het 
gewelf aan den bodem. In die ter linkerzijde kan men 
ongehinderd komen , maar ten gevolge van instortingen 
kan men niet dan kruipende in de andere geraken. 

De stad Cor/telu, nog verder van Rome verwijderd 
dan Caere, l igt 8 kilometers van Oivita-Vecchia. He t 
oude Tarquinii, de voorganger van Corneto, had op een 
heuvel zijne nekropolis , welke 16' vierkante mijlen groot 
i s , twee mill ioeu graven moet bevatten en reeds veel 
meer dan 5000 vazen geleverd heeft. De graven zijn 
bovenal opmerkelijk door de schilderwerken die ze 
inwendig versieren. Deze schilderwerken zijn uit twee 
tijdperken; hun ouderdom is nog niet bepaald; D ' A U I N -

COUKT gelooft er een zeer hooge oudheid aan te moeten 
toekennen, ongeveer de 7 d ' eeuw vóór onze jaar te l l ing; 
I N U H I R A N I meent dat zij behooren tot het tijdperk der 
A N T O . N Y N E N ; beide veronderstellingen zijn klaarblijkelijk 
onjuist. De oudste van deze schilderwerken, i n welke men 
een vermenging van den etruskischen met den griekschen 
stijl herkent, zijn jonger dan de kolom van U E M A R A T U S ; 

de jongsten moeten i n de 3 d e eeuw vóór onze jaartelling 
zijn uitgevoerd. M e n heeft in bijna alle graven i i i ouden 
stijl beschilderde vazen gevonden: een afdoend bewijs 
dat zij dagteekenen uit den tijd toen de vervaardiging 
van deze vazen bloeide, de 6 d e tot de 4 d c eeuw vóór 
onze jaartel l ing; in die waar de schilderwerken een 
jonger tijdperk verraden, ontbreken de vazen of toonen 
zij een tijd van verval aan. 

H e t van de stad verwijderde graf heeft inwendig 
niets bijzonders, maar uitwendig beschouwd, verkrijgt 
men er het meest juiste denkbeeld van den vorm dezer 
mausoleums door. H e t bestaat uit een cirkelvormigen 
onderbouw van 11 a 12 e l middel l i jn ; dit gedeelte is 
weinig verheven eu door een sterk voorspringend lijst-
Averk gedekt; hierboven verheft zich een soort tumulus , 
die in eenig beeldhouwwerk eindigde. 

De yrolta delle Inxcrizioue is in 1827 ontdekt; de 
grafkamer is regthoekig en door een naar beide zijden 
hellend plafond gedekt; deze kamer is geheel in de 
rots uitgehouwen. De wanden zijn bedekt met schi l 

derwerk, voorstellende ridders naar den r ing stekende, 
worstelaars en dansers; bij de deur is een liggende 
minotaurus voorgesteld; het plafond is overdekt met 
ornementen in den vorm van kleine kruizen. D i t graf 
ontleent zijnen naam aan de i n etruskische karakters 
geschreven namen, bij de afbeelding van iederen per
soon gevoegd. 

D e yrotta del Cardiuale is evenzeer beroemd. Zij 
werd in 1786 door kardinaal U A R A M P I , bisschop van 
Corneto, geopend; zij is een van de grootste, maar 
de schilderwerken hebben veel geleden. Deze stellen 
dansende en musicerende vrouwen voor; twee an
deren spelen op de dubbelfluit en een ander instru
ment, terwijl een man vóór haar geplaatst de maat 
schijnt te slaan; het plafond is versierd met witte en 
roode lijnen. In een hoek der kamer is een vierkant 
voetstuk waarop de sarkophaag geplaatst was. 

De tomba delle due Camere heeft geen schilderwerk, 
maar alleen eenige ornementen. D i t monument is be
langrijk door zijne inr ig t ing , als bestaande uit twee 
zalen welke achter elkander l i ggen ; in de eerste waren 
twee urnen , in de andere dr ie ; onder de versierselen 
der laatste komen twee vossen voor. 

De yrotta delta Bigfte, i n 1837 geopend, is een 
van de merkwaardigste door hare schilderwerken. Langs 

: den geheelen omtrek is een niet hoog fries, de spelen 
in een circus voorstellende in welke verscheidene perso
nen op wagens voorkomen, die den naam aan dit 
graf gegeven hebben. Onder dit fries zijn groote figu
r en , worstelaars, muziekanten en danseressen voorstel
lende. Onge lukk ig hebben deze schilderwerken veel 
geleden. 

De yrotta Querciola is bedekt door een plafond, 
gevormd uit een vlak middengedeelte en twee hellende 
zijgedeelteii. In het middengedeelte is het schilderwerk 
geheel verdwenen; in hetgeen op de hellende vlakken 
is overgebleven kan een feest herkend wordon. 

D e yrotta Francesca is een kleine vierkante graf
kelder , waarvan de schilderwerken, met uitzondering 
van eenige t rekken, dansers voorstellende, van de 
beide zijwanden geheel zijn verdwenen. H e t schilder
werk van den achtersten wand is beter bewaard; men 
ziet er een man op een met twee paarden bespannen 
wagen, het eene blaauw, het andere rood; vóór hem 
is eeiie vrouw op eeu dubbelfluit spelende en dan
sende; bovendien ziet men nog een andere danseres 

I en eeu man die haar schijnt te wi l len vatten. 

De yrotta del Mor te is k l e i n , maar opmerkelijk 

door hare schilderwerken, waarvan het voornaamste 

voorstelt een man op een bed liggende en stervende; 

eene vrouw trekt zijn hoofddeksel over zijne oogen 

eene andere ontbloot hem de voeten; aan het beneden

einde van het bed ziet men een derde vrouw in de 

houding van de grootste wanhoop, doch dit beeld zeer 

beschadigd. De andere schilderwerken stellen de spe

len van een circus voor. 

De tomba del Tricliuio, in 1830 geopend, is goed 

bewaard; het plafond is niet ruiten in alle kleuren ge-

verwd; de band die de zamenkomst der twee hel 

lingen vereenigt, is met kl imop overdekt, een ver

siersel hetwelk ook op de wanden wordt aangetroffen. 

Langs den geheelen omtrek der zaal zijn groote figuren; 

op den achtergrond zijn verschillende personen aan een 

feestmaal aanliggende en andere dansende en muziek 

makende; aan de zijden van de deur zijn twee ruiters. 

De yrotta Lttayliata is eenig in hare soort; de wan

den zijn gebeeldhouwd en niet beschilderd. H e t plafond 

heeft den vorm van een ezelsrug; in het middenpunt 

is een vierkant gat; de beeldhouwwerken zijn thans 

bijna geheel verdwenen; eenige deelen van het fries, 

hetwelk beter- bewaard i s , stellen dierengevechten voor. 

Wi j zullen dit vlugtig overzigt van de voornaamste 

graven van Corneto of de nekropolis van Tarquinii 
besluiten met de beschrijving van de yrotta del Ti-

fone, de grootste, merkwaardigste en tevens jongste 

van allen. Deze is tot een groote diepte uitgehouwen, 

het vlakke plafond wordt i n het midden ondersteund 

door een vierkanten pilaar, met een lijstwerk aan den 

top, hetwelk met vele geschilderde waterbladen ver

sierd is; aan twee zijden van dezen pilaar zijn twee 

groote figuren, gelijkende op dezulken welke men voor 

typhons gekozen heeft en die den naam aan deze grot 

gegeven hebben. De figuren zijn reusachtig, gevleugeld 

en é é n b e e n i g , en steken hunne handen op als om het 

plafond te ondersteunen. M e n moet er zonder twijfel de 

twee A l o ï d e n , zonen der zee, in herkennen, welke ons 

afgeschilderd worden, verbonden aan een pilaar in de 

onderwereld. O p de derde zijde van den pilaar is een 

vrouwenfiguur, wier benedendeel eindigt in opgerolden 

vorm als een slakkenhuis; zij stelt waarschijnlijk de 

aarde voor. Op de vierde zijde was een etruskiseh op

schrift u i t acht regels bestaande, van welke vier inge

houwen en vier geschilderd z i jn ; men herkent er den 

naam van de familie P U M P U S of P O M P O M U S i n , die 

van veel gewigt te 'Tarquinii was. Vóór den pilaar is 

een massief vierkant stuk steen; men gelooft dat dit 

een soort van altaar geweest is. Rondom in de zaal 

verheffen zich drie rijen treden boven elkander, om de 

tomben of urnen te dragen. Somtijds zijn de graven 

uitgehouwen i n deze treden, welke van een deksel voor

zien waren; op een andere plaats staat een groote 

sarkophaag op de trede, waarop een liggende figuur 

is uitgehouwen. Vele van deze figuren zijn nog in het 

vertrek aanwezig. D i t graf schijnt door de Romeinen 

gebruikt geweest te z i jn , doch zonder twijfel in een 

later tijdperk dan waarin het werd gebouwd, want 

men vindt er groote geschilderde figuren, klaarblijkelijk 

romeinsche begrafenisplegtigheden voorstellende. Onder 

een der tomben leest men het in roode letters geschil

derd Opschrift: A U R E L I A F . E . O P T I M A F E M I N A V I X I T , 

A N N . XLV. 
De graven van Gastel d'Asso en A7orc/iia zijn zeer 

onderscheiden van die welke wij beschreven hebben; 

zij zijn uitsluitend eigen aan deze plaatsen, en niet 

onder den grond , maar met gevels op de zijde van 

de rots uitgehouwen; eenigen zelfs zijn bijna geheel van 

de rots afgescheiden en hebben een opmerkelijke gelij

kenis , ten minste wat het geheel betreft, met de gra

ven der patriarchen in de vallei van Joxaphat. In 

het midden van den gevel is een schijnbare deur en 

niet een ware ingang; deze is aan het benedendeel der 

schijnbare deur aangebragt en zooveel mogelijk aan het 

oog onttrokken. Meest alle grafkamers zijn vierkant , 

enkele rond of ell ipsvormig. Rondom zijn, gelijk in 

de yrotta del Tifone, banken of treden met uit de rots 

zelve gehouwen sarkopagen. 

Vulei heeft in onze dagen een groote belangrijk

heid verkregen door de talrijke voorwerpen, welke in 

de graven aldaar gevonden en nieerendeels ongeschon

den zijn. 

De graven van Chiusi hebben sedert 1727 de op

merkzaamheid tot zich getrokken , maar vooral na 1827 

is men begonnen ze te openen. A l deze graven zijn 

onder den grond; eenigen zijn beschilderd en vroeger 

nooit geopend geweest. 

Te Albano bestaat een grafmonument, hetwelk 

door eenigen aan de E t ruskc r s , door anderen aan 

keizer I IADIUANUS als gedenkteeken ter eere van P O M -

P E J U S opgerigt, wordt toegeschreven. Het wordt ge

meenlijk het graf der Hora t i ë r s en Kur ia t ië rs genoemd. 

H e t bestaat uit een onderbouw van 45 voet in het 

vierkant; op de hoeken hiervan verheffen zich vier

kante voetstukken, die kegels van 10 voet middelli jn 

dragen; de ruimte tusschen deze voetstukken is door 
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een ander aangevuld dat een vijfden kegel draagt. 
V a n deze kegels zijn twee nog in hun geheel; de ove
rige bestaan nog maar gedeeltelijk. Het geheele mo
nument is van gehouwen steen opgetrokken. 

M e n vindt op Sardinië, op ongeveer vier kilometers 
van het kasteel Macomer, een grafmonument, Tumuli 
genoemd, hetwelk met dat van Albuno de grootste 
overeenkomst heeft, en zamengesteld is uit zes half 
begraven pyramiden, van welke drie voorwerpen als 
kleine vrouwenborsten dragen. Deze tombe wordt aan 
de Fenieiërs toegeschreven. 

Andere grafmonumenten, welke zich ten getale van 
meer dan drieduizend in hetzelfde land bevinden, zijn 
die welke men kent onder den naam van nur-kagn of 
noraghes. Zij k l immen echter tot een minder oud tijd
perk op , zoodat men er onder kent welke tot de l l d , 

eeuw behooren. Zij hebben uitwendig eenige overeen
komst niet de graven van Corneto; het zijn c i rke l - of 
ellipsvormige niassiven als afgeknotte kegels, uit ruwe 
steenen gebouwd, of droog op elkander gestapelde be
houwen steenen, in het algemeen in horizontale lagen. 
Deze massiven bevatten somtijds een groot aantal ka
niers. In de noraghc van Santo Saulinu, een der jongste, 
zijn twee-en-zeventig vertrekken gesteld, door gangen 
en een wenteltrap met elkander in gemeenschap staande. 
Het gebied van Nulci bevat meer dan honderd noraghes; 
de lancetboog wordt daarin aangetroffen. De andere 
plaatsen waar schoone noraghes worden gevonden zijn 
Bau/adu, Urm en Bolothanu. 

De Romeinen, beheerschers van een onmetelijke 
oppervlakte gronds, met daaraan beantwoordende rijk
dommen, wilden zeker alle volken overtreffen door 
de pracht hunner grafgestichten. A l hunne wegen, 
vooral bij de steden, waren bezoomd met tomben. Di t 
gebruik vindt zijne bevestiging in het weer aan het 
daglicht gebragtc Pompeji, waar een geheele straat uit 
graven bestaat, zoodat haar de naam van „ s t r a a t der 
tomben of graven" gegeven is. He t landschap van 
Home is er als het ware mede bezaaid. Dergelijke z i jn : 
aan den Tiburtijnschen weg, de tombe van het geslacht 
der P L A I T I U S S E N ; aan den Flantinischen weg, die van den 
vrijgemaakten slaaf van N E R O ; aan den AjjjAsehen weg, 
de mausoleums van P R I S C I L L A , S K R V I L I U S Q U A R T U S , den 
vrijgemaakten slaaf van J , I V I U S , van C A E C I L I A . M E T E L L A , 

enz. Dit laatste l igt tusschen de schoonste grafmonu
menten van oud Italië en wijkt weinig af van het 
mausoleum van H A U R I A N L S , hetwelk, van al zijne ver
sierselen ontdaan, onder den naam van Engelenburg, 
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de citadel van Home is geworden. Voorts vermelden wij 
dat van A U G U S T U S , hetwelk door latere geslachten in 
een schouwplaats voor openbare spelen is herschapen 

: en eindelijk de schoone pyramide van C A J U S C E S T I U S , 

wier beschrijving te vinden is in de Bouwkundige 
Bijdragen, deel X I V , b l . 287. 

De tegenwoordige Engelenburg werd door keizer 
H A D R I A N U S , als begraafplaats voor zich zelven, gebouwd. 
He t onderste gedeelte was een vierkant , van ongeveer 
78.5 el zijde bij een hoogte van 18 e l ; daarop stond 
een ronde, met marmer bekleede toren, van ru im 63 

i el middel l i jn , welke met standbeelden, paarden, wa
gens en een bronzen pijnappel versierd was; rondom 
was een kolonnade aangebragt wier kolommen thans 
in de Pauluskerk te zien zijn en 10.20 el hoogte 
hebben; de kroonlijst was 2.70 el hoog. Hierboven 

J verhief zich een tweede dergelijke bouw, doch lager 
en van kleiner middellijn. Het geheel werd gedekt door 
een kegelvormig dak ; doch volgens anderen was het 
een terras met een kleinen ronden tempel van I IADRIA-

NUS . Van binnen was een wenteltrap, welks helling 
zoo flaauw was, dat men met een rijtuig naar boven 
kon rijden. De bronzen pijnappel, welke den top van 
dit mausoleum versierde, bevindt zich in de tuinen 
van het Va t ikaa i i ; deze appel is 3.45 c l hoog. Die]) 
onder den grond is de keizerlijke grafkamer, naai' 
welke men langs een spiraalvormig aangebragten gang 
afdaalde. 

Het mausoleum van A U G U S T U S bevindt zich tegenover 
dat van H A D R I A N U S . De overblijfselen bestaan uit een to
ren; van de zuilen en marmer werken waarmede het voor
heen pronkte, is niets meer over. D e inwendige ruimte 
is tot tuin ingerigt en rondom den muur l igt een terras. 
In dc onderaardsche vertrekken werden vermoedelijk 
de urnen bewaard, die de overblijfselen van AUGUSTUS 

en zijne familie bevatten. M e n ziet nog eenige cirkels 
van het vroegere muurwerk , alle uit één middelpunt 

| beschreveu, en d ie , de binnenste hooger dan de bu i 
tenste opgetrokken zijnde, aan het geheel een kegelvor
mig aanzien gaven. Op den top stond het reusachtige 
beeld des keizers. D i t mausoleum was veel grooter dan 
dat van H A D R I A N U S . 

Het grafgedenkteeken van C A E C I I . I A , dochter van 
M E T K L L U S c R E T i c u s en echtgenoot van cRASsusden trium-

! v i r , is een groote ronde toren, op een vierkant voet
stuk. Rondom den toren is een kroonlijst met goed be
werkte kransen en ossenkoppen. He t geheel is van 
travertijnsteen opgetrokken: de muren zijn zoo dik dal 
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inwendig niets dan een put overbleef van kegelvor
mige gedaante, welke overwelfd was en waarop een 
standbeeld stond. In den put is eene urn gevonden, 
die in het paleis Famese bewaard wordt. 

Nog een ander merkwaardig romeinsch grafmonu
ment is het bij de Porta Fin gelegen mausoleum van 
I O N S T A N T I A , dochter van keizer C O N S T A N T I J N . Het is 
de laatste antieke koepelbouw van ru im 20 el mid
dellijn, door een lagen omgang omr ingd , welke van 
den hoogen middelbouw gescheiden is door twaalf paar 
in twee rijen staande kolommen, die paar aan paar 
door een gemeenschappelijken architraaf aan elkander 
verbonden en met bogen bedekt zijn; de vormen zijn 
ruw, het fries rond uitgebogen, het geheel is echter 
belangrijk. De porfieren sarkophaag u i t dit monument 
bevindt zich in het museum van het Vat ikaan; de 
vlakken er van zijn bedekt met zware wijnranken, 
en met geniën die deels druiven plukken en deels 
vliegen; de stof in aanmerking genomen, zijn die 
beeldjes vrij goed bearbeid Ook het gewelf van het 
mausoleum was in mozaïk met wijnranken versierd. 
Men houdt deze voor de oudste mozaïken welke be
waard zijn gebleven. In deze versiering is de christe
lijke invloed reeds merkbaar. 

Binnen Rome bestaat nog een zonderling grafmo
nument , bekend onder den naam van „ tombe van den 
bakker" ; het is over het algemeen vrij goed bewaard. 
Dit graf is geheel van travertijnsteen gebouwd in den 
vorm van een trapezium, welke vorm aangegeven is 
door de rigting van de twee wegen waaraan het staat. 
Het is zamengesteld uiteen massiven onderbouw, waarop 
een verdieping met vierkante pilaren en kolomschaften 
zonder basementen of kapiteelen rust ; hierboven is een 
fries met een inscript ie , vermeldende dat daar de over
blijfselen van VIRGII.IUS E U R Y S A C E S , hoofdman van het 
bakkersgild, zijn neergelegd. Vervolgens heeft men een 
andere verdieping, met pilasters met georneerde kapi
teelen op de hoeken; in den muur daartusschen zijn 
drie rijen ronde gaten boven elkander; het geheel wordt 
gedekt door een kroonlijst, wier fries versierd is 
met een bas-rclief, de vervaardiging van brood voor
stellende. 

In Itulië worden zeer vele familie-grafmonumen
ten aangetroffen, om hunne inwendige inrigt ing Co
lumbaria genoemd; het zijn zalen, omringd door een 
menigte kleine nissen, bestemd om de urnen te ont
vangen. Een der beroemdste is de tombe van V I R G I L I U S 

te Eapels, bij den ingang van de grot van P A U S I L I P P O . 
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Ook uit den tijd der republiek is nog een graf
gesticht te vermelden, hetwelk ons die van de Et rus -
kers herinnert. Het bevindt zich tc Palazolo, aan het 
meer van Albauo. Op de wanden eener rots zijn twaalf 
bundelbijlen, een romeinsche regtcrstoel, een schepter 
bekroond met een vleugel en een inscriptie, welke 
niet aan den voet van de rots kan gelezen worden, 
uitgehouwen; daaronder bevinden zich vele figuren in 
pyramide-vorm; ter zijde hiervan is een kleine gang, 
naar een kamer leidende, 3.50 el lang en 3 el breed, 
welke uit de rots gehouwen is. 

H e t grafgedenkteeken van koning T H E O D O R I K , door 
zijne dochter, in de 6*1' eeuw, te Ravenna opgerigt, 
verdient mede vermelding. Het bestaat uit twee ver
diepingen; de onderste, veelhoekig, ligt thans gedeel
telijk onder den grond. Met van buiten aangebragte 
trappen, komt men op een terras rondom de bovenste , 
ronde verdieping; waaromheen, in veelhoekigen v o r m , 
een boogversiering is aangebragt die door een rond
gaande lijst bekroond i s , boven welke zich de vlakke 
koepel verheft. Volgens sommige berigten moet de 
sluitsteen van dezen koepel uit één stuk steen van 84 
voet middellijn bij 4 voet dikte bestaan; deze steen
massa, afkomstig uit Tstrië, is van binnen uitgehold. 
Hierop stond de porfieren li jkkist des konings, wier 
bronzen deksel in 1512, tijdens de belegering van 
Ravenna door de Franschen onder L O D E W I J K X I I , aan 
stukken geslagen is. De bronzen standbeelden, welke 
er op gestaan hebben, zijn door de Venetianen wegge
voerd en in de kerk van BT. M A R K U S geplaatst. D i t 
gedenkteeken is de tegenwoordige kerk S. Maria delta 
Rotonda. 

D e romeinsche grafgedenkteekenen worden aange
troffen in alle landen, waar de wapenen en beschaving 
der Romeinen zijn doorgedrongen. In Frankrijk bestaan 
zij in groot aantal; de schoonste z i jn : de Tourmagne 
te Nimex, het mausoleum van St. Being, de pier re de 
Couhurd te Au/nu en de Aiguille te T'ienne, bekend 
onder den naam van tombe van P I L A T U S . In Spanje 
noemt men de oude tombe der scirioos bij Tarragona 
in Katalonië; de tomben van Gandia en Vi/la-Jogona 
in het koningrijk Valencia; die van Z A L A M E A in EK-

trumnduru en eindelijk die van M A N R E S A , bekend 
onder den naam van Torre di Breng, en behoorende 
tot een tijdperk van verval. 

Ook Dui/ne/daud bezit dergelijke oude romeinsche 
gedenkteekenen; zoo als b. v. een in 1843 ontdekte 
grafkelder te Weiden, 2 uren van Keulen. Een land-
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man stiet bij het graven op een steenen plaat, welke 
den ingang tot een onderaardsche ruimte sloot; hij sloeg 
dezen steen s tuk , doch vond niets dan p u i n , staakte 
toen zijne onderzoekingen, die echter op last en op kos
ten van het hoofd van het dorpsbestuur werden hervat, 
ten gevolge waarvan belangrijke voorwerpen a ls , bas-
reliefs, marmeren borstbeelden, u rnen , lampen, schalen, 
sieraden enz. gevonden werden. De grafkelder is 4.20 
el lang cn 3.00 el breed. V a n de bas-reliefs, welke de 
beide zijden van de sarkophaag versierden, is een groot 
gedeelte bewaard gebleven; men ziet daarop mannelijke 
en vrouwelijke figuren in verschillende standen, in 
zuiveren stijl bewerkt; de afbeelding stelt een dooden-
offer of andere godsdienstige handeling voor. De ingang 
naar het graf is aan de oostzijde; regts cn l inks van den 
ingang staan twee zware, ruw bewerkte zetels van wit 
marmer. In eiken der beide zijmuren is een groote nis, 
waarin weder kleinere zi jn, die zeker tot bewaarplaats 
voor urnen enz. hebben gediend. In de groote nis ter 
linkerzijde staan twee levensgroote vrouwenborstbeel
den, en in die ter regterzijde een mansborstbeeld. 
Deze beelden zijn voortreffelijk bewerkt en stellen 
waarschijnlijk den man , zijne vrouw en hunne dochter 
voor, die daar begraven zijn. Behalve deze voor
werpen vond men nog een beeldje van licht-blaauw-
achtigen steen, hoog 8 d u i m ; kleine bas-reliefs in 
ivoor, een halsband van barnsteen, een zilveren schaal, 
een muntstuk van V E S P A S I A N U S , enz. In Italië vindt 
men nog een andere soort van begraafplaatsen, d ie , 
hoewel kleiner dan de reeds genoemden, geen minder 
regt op onze belangstelling en eerbied hebben. Tot 
de laatstbedoelden behoort de tombe der SCIPIOOS, 

binnen Rome gelegen, niet ver van den boog van 
D R U S U S , in 1780 ontdekt. Deze tombe bestond uit twee 
verdiepingen ; het benedengedeelte, nog aanwezig, is 
een in den tufsteen uitgehouwen sous-terrain; van de 
tweede verdieping is niets over ; volgens het zeggen 
van C I C E R O , was zij met nissen omr ingd , welke de 
standbeelden der SCIPIOOS en van den dichter E N N I U S 

bevatten. Men toont nog in het inwendige van het 
sous-terrain de deur die naar den Appischen wet/ 
leidde, thans onder den bodem van de tegenwoordige 
straat gelegen. 

In deze grafkelders tredende, moet men alle her
innering aan de pracht en weelde van het keizerlijk 
Rome van zich afwerpen; niets is eenvoudiger dan 
dc graven van deze republiekeinsche helden, zoo als 
de overwinnaar van Afrika, Azië, Spanje, Lucanië 

en Korsika, al die CORNEI . IUSSEN , welke zich van de 
andere romeinsche familiën onderscheidden, door nooit 
het gebru ik , de ligchamen der hunnen te verbranden, 

aan te nemen , tot dat S Y I . L A het voor zich zeiven beval , 
dewijl hij voor zijn lijk den smaad vreesde, dien hij 
dat van M A R I U S had doen ondergaan. 

W i j komen thans tot die groote onderaardsche 
neki'opolen, de katakomben te Rome en Napefo, die 
wek eens als de eerste grafgedenkteekenen der chris
tenen genoemd zijn geworden. Deze katakomben of 
begraafplaatsen, zoo als men ze te Rome noemt, 
z i jn , in den vorm van steengroeven, onderden grond 
uitgeholde ru imten , waaruit men de pouzzolane haalde, 
welke stof de Romeinen als cement bij hunne bouw
werken gebruikten. De zalen en gangen zijn zeer onre
gelmatig ; te Rome zijn zij in groot aantal, maar laag 
en naauw in vergelijking met die te Napel*, welke i n 
een hardere steensoort zijn uitgehouwen cn hooge en 
breede galerijen vormen. 

I n de kerk San Sebastiano alle. Catacombe, een dei-
zeven voornaamste kerken van Rome, aan de Via 
Appia, is de ingang naar de voornaamste en grootste 
katakomben te Rome. De gangen zijn 3 of 4 voet 
breed; sommigen zijn zeer laag, zoodat men slechts 
gebukt er kan doorgaan; de meesten echter 0 of 7 
voet hoog. Aan beide zijden ziet men nissen, deels van 
gebakken steen, deels van marmeren platen, en 
waar in , zoo als sommige schrijvers w i l l en , de marte
laars, benevens de zwaarden , messen of andere moord
tuigen , waarmede zij waren omgebragt, alsmede palm
takken , kruizen en glazen met hun bloed begraven 
werden. Vele gangen zijn digt gemetseld, om het ver
dwalen er in te voorkomen. M e n zegt dat deze gangen 
wel 20 italiaansche mijlen lang zijn. 

D e katakomben te Napel* zijn schooner en beter 
onderhouden dan die bij S. Sebastiano te Rome. H u n 
ingang is in de kerk S. Gennaro al Cimcterio. Zij 
gaan omtrent twee mijlen ver tot aan de kerk della 
Salute, eenigen hebben zelfs beweerd dat zij tot Pozziioli 
liepen. Zij strekken zich niet , als die te Rome, onder 
de stad u i t , maar de gangen zijn naar buiten de stad 
geleid en wel zoo als de aderen van de pouzzolane 
geloopen hebben. Deze katakomben bestaan uit drie 
galerijen boven elkander, van welke eenige door aard
stortingen verstopt zijn geraakt, zoodat men niet in de 
onderste komen kan. De ingang is in de rots uitge
houwen en bestaat uit een langen gang, 18 voet 
breed en op de hoogste plaatsen 14 voet hoog. Ver 

der op wordt zij aardachtig en schijnt z i j , zonder dat 

daarbij een vast beginsel werd gevolgd, in den 

berg gegraven te zi jn, zoowel als de menigte gangen 

welke ter zijde van deze zijn uitgehouwen, en waarvan 

eenige hoog, andere laag zijn. N u eens vindt men 

groote ru imten , dan weder oorden waar men het gra

ven geë indigd heeft, dan zware pilaren om het instor

ten te voorkomen. Eenige plaatsen schijnen werkelijk 

tot kapellen gebruikt te zijn. Nie t ver van den in 

gang liggen een paar kapellen, waar eenig schilder

werk i s , hetwelk echter uit dc 9 d < l of 10 d ( ' eeuw moet 

zijn. In de zijden bevinden zich zeer vele gaten, die een 

horizontale r ig t ing hebben en dikwijls zes hoog boven 

elkander z i jn ; de grootste kunnen een menschelijk l i g 

chaam bevatten, doch zonder k i s t ; men vindt er ook die 

slechts voor kleine kinderen geschikt zijn. Was het l i jk 

er in gelegd, dan werd de opening met een steenplaat of 

met baksteenen digt gemetseld. H i e r en daar treft men 

kamers aan met een menigte nissen, welke vermoe

delijk tot begraafplaatsen voor bijzondere familiën ge

diend hebben. Velen zijn nog nooit geopend, en aan 

sommige graven vertoonen zich nog sporen van m i d -

deleeuwsche mozaïken. 

Duizenden in de katakomben gevonden opschrif

ten, traan vazen enz. doen veeleer overhellen tot het 

denkbeeld dat hier eertijds romeinsche kinderen, sla

ven en arme menschen begraven zijn geweest, welke 

de kosten van het verbranden konden noch wilden 

betalen, dan aannemen dat deze gangen en kamers 

door de eerste christenen, zoo tot verblijf als gods

dienstoefening en begraafplaats, zouden zijn gemaakt 

geworden; gezwegen van den tijd en de menigte han

den welke er toe vereischt werden, is het ondenkbaar 

dat zulke werken in het geheim, onder de voeten van 

hunne romeinsche vervolgers, door hen uitgevoerd 

zijn kunnen worden. Dat zij later nu en dan tot ge

noemd doel zijn gebruikt geworden, is echter aan te ne

men ; sporen daarvan zijn dan ook gevonden. 

Toen het christendom tot staatsgodsdienst verheven 

was geworden, was niets natuurlijker dan dat de 

christenen ook hunne graven onder de bescherming 

der godsdienst wilden stel len: de kerk werd dus de 

voornaamste plaats hiervoor; maar de geringe ruimte 

waarover daar beschikt kon worden, gebood de ver

kleining van de afmetingen der grafgedenkteekenen. 

Van nu aan zien wij dan ook geen bijzonder kolossale 

mausoleums meer verrijzen; deze verkleining werkte er 

ook toe mede dat de architektuur bijna geheel op den 
DL. X V . 

achtergrond geraakte en de beeldhouwkunst bijna uit

sluitend beoefend werd. D e eerste christelijke grafmo

numenten waren sarkophagen, gevolgd naar de hei— 

densche en voorzien met zinnebeelden van de nieuwe 

godsdienst, alsmede groote tegels of platen, welke 

tevens een gedeelte van het plaveisel der kerken 

vormden en in zoo groot aantal in alle tijdperken der 

middeleeuwen en nog later worden aangetroffen, dat 

zij zoo niet de geheele, dan toch ver het grootste ge

deelte der kerkvloeren vormden. 

De hier bedoelde grafzerken of platen waren niet 

altijd van steen, maar somtijds ook van koper , cn 

velen verdienen den naam van kunststukken. O p 

deze zorgvuldig gepolijste koperen platen was het af

beeldsel van den doode voorgesteld en geëmai l leerd , 

omringd van symbolen cn alle soorten van versierse

len. Het waren i n zeker opzigt groote schetsen, welke 

haar relief behielden tot zoolang het email er aan ver 

bonden bleef, maar door den tijd slechts ingesneden 

lijnen overlieten. Die welke nog te Brugge aanwezig 

is dagteekent van omstreeks 1300 en is door een ge

l u k k i g toeval behouden gebleven; velen van deze 

platen zijn om de waarde van het metaal vernield ge

worden. Hoewel die te Brugge ook reeds in stukken 

gebroken was, kreeg i n 1015 een graveur den last op de 

onderzijde een inscriptie ter eere van nieuwe dooden te 

griffen, in welks tweeden vorm hij gedurende twee 

eeuwen een deel vau den vloer der Jakobs-kerk uit

maakte; maar bij de vernieuwing van het plaveisel, waar

toe men destijds overg ing , kwam het oude werk weder 

aan het licht en het had weinig geleden. Het oude beeld

houwwerk werd bijna geheel teruggevonden, niet uit

zondering van een of twee gedeelten van de zijden welke 

de opschriften bevatten. De geheele plaat heeft een 

lengte van 8 a 9 voet bij 5 a 6 voet breedte. E r is een 

bijzonder fraaije gothische boog op voorgesteld, onder 

welken een rijk gekleed ridder rust , i n biddende hou

ding met op de borst liggende handen en geopende, 

naar boven gerigte oogen. De ruimte om den boog 

vormt een reeks sierlijke nissen met afbeeldingen van 

apostelen en profeten, alle met een meesterhand getee

kend. D e omtrek stelt een rijk borduursel voor, 

waarin vogels en bloemen dooreengemengd zijn. D e 

degelijkheid der opschriften is ook opmerkelijk. 

Deze platen worden ook nog in groot aantal in 

Engeland aangetroffen en wel in de graafschappen Nor
folk, Essex, Kent, Leicester en bovenal in Northampton, 
waar nog honderd-zes-en-dertig zoodanige bestaan. 
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W e l d r a legde men op de sarkophagen het beeld 
van den overledene, de handen tc zamen gevoegd en 
de voeten rustende op een leeuw, het symbool van 
de kracht , wanneer het een man was; op een hond, 
zinnebeeld der getrouwheid, als het eene vrouw was. 
Deze tomben, meest van marmer of anderen steen, 
waren ook somtijds van brons, zoo als die van de 
bisschoppen E V E R A R D en G O D F R I E D i n de hoofdkerk te 
Amiens, of die van M A R T I N I S V in de kerk van St. Jan 
van La/eraan. D ikwi j l s was de overledene in slechts 
gering relief op de plaat voorgesteld, of eenvoudig door 
ligte in den steen gegroefde trekken en lijnen aange
toond. A l s een afwijking van gezonde kunst , moet ook 
gewezen worden op die voorstellingen, welke ons den 
doode in een meer of min vergevorderden staat van 
ontbinding te aanschouwen geven. D i t afschuwelijk 
tafercel vertoont ons een aan J E A N G O U J O N toegeschre
ven tombe, geplaatst in de kerk van den heiligen 
G E R V A I S en PROTAI8 te Gisors. AVeldra echter verliet men 
deze bedroevende denkbeelden en werden de figuren 
als levende en dikwijls geknield voorgesteld, hoewel 
nog omgeven door de attributen van den dood, die 
echter op hunnen tijd mede verdwenen. He t waren 
ook niet altijd op den overledene toepasselijke figuren 
en ornementen welke op de tomben werden aange
bragt; zij staan somtijds niet i n het minst met den 
doode in verband. 

Gedurende de 13 d" en 14 d < 1 en in het begin der 15 d e 

eeuw, waren de grafzerken tot in het oneindige ver
menigvuldigd; de meer aanzienlijke tomben werden 
i n het koor der kerken , alsmede in kapellen, kloosters 
en zelfs op openbare pleinen opgerigt, zoo als te Verona 
met de gedenkteekenen of mausoleums der SCALIOERS 

het geval is. Tegen het einde der 1 5 d e en gedurende de 
1 0 d e en 17 d c eeuw, werd de rijkdom der beeldhouw
werken verkwistend. Tot genoemd tijdvak behooren: in 
Frankrijk, de mausoleums van F R A N S I , L O D E W I J K X I I 
en V A L O I S in St. Denis; van D ' A M B O I S E te Rouaan; 
van D E L A N N O Y te Amiens; van H A R G A R E T H A V A N OOS

T E N R I J K te Bron; van F R A N S I I te Nantes, enz.; in 
Italië: de tombe van ST. P E T R U S te Rome, van het H e i 
lige K r u i s te Florence, van ST. J A N en P A U L U S te Ve
netië; in Engeland, dc graven in de Westminster-abdij; in 
België, de grafmonumenten van K A B E L D E N S T O U T E en 
M A R I A V A N D O U R G O N D I Ë ; i n Duilschland, dat van F R E 

D E R I K I V in de St. Stephanuskerk te Weenen; in Tyrol, 
dat van M A X I M I L I A A N I te Inspruck; in Spanje, de prach
tige gothische tombe van DON J U A N I I in het karthuizer-
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klooster van Mirajlores cn de tomben der spaansche ko

ningen in het Eskur iaa l ; in Nederland verdient vermel

ding het praalgraf van graaf E N G E L B E R T I I van Nassuic 
en diens gemalin te Breda, hetwelk aan M I C H E L A N G E L O 

wordt toegeschreven, en de tombe van markies R O C K I N G -

H A M en anderen in Engeland moeten mede genoemd wor

den. Van enkele zullen wij eenige beschrijving geven. 

Onder de prachtige gedenkteekenen in den graf

kelder te St. Denis munt vooral uit dat van L O D E 

W I J K X I I en diens gemalin A N N A V A N B R E T A G N E . D i t 

monument dagteekent uit het jaar 1518 en is ver

vaardigd, door J E A N J U S T E te Tours, van wit marnier 

op een plint van zwart marmer. He t bestaat uit een 

voetstuk waarop 12 pijlers zich verheffen, welke door 

bogen aan elkander zijn verbonden en een pracht-

hemel ondersteunen, die van buiten de kroonlijst 

vormt; hieronder staat de sarkophaag met de naakte 

afbeeldingen van den koning en de koningin op het 

deksel liggende; op den hemel zijn de beide vorstelijke 

personen nog eens knielende voorgesteld. Op het voet

stuk prijken basrel iëfs , den veldtogt van den koning 

in Italië, den slag van Aguadello en den intogt te 

Genua voorstellende; dc pilasters zijn rijk met arabes

ken versierd; de sluitsteenen der bogen zijn kunstig 

getooid, in do gecren er van zijn geniussen van den 

roem voorgesteld. O p het fries der kroonlijst van de 

korinthische orde is het grafschrift geplaatst. Op het 

voetstuk onder de bogen ziet men de beelden van 

de 12 apostelen, het werk van P A U L PONTIUS T R E B A T T I , 

doch minder schoon dan die van den koning en de 

koningin. Do kunstenaar heeft in hunne liggende af

beeldingen den dood in afschrikwekkende gedaante 

voorgesteld; bij de insnijdingen voor het inbalsenien 

noodig vertoonen zich zelfs wormen. A a n de hoeken 

van dit mausoleum stonden vroeger nog vier andere 

beelden, doch deze zijn weggenomen. 

De majestueusc tombe van M A X I M I L I A A N I staat in 

het midden eener zijgang van de Franciskanerkerk te 

Inspruck, op een plat voetstuk, welks trappen 

van rood marmer zi jn; de zijden van dit voetstuk 

zijn i n vier-en-twintig afdeelingen verdeeld, waarop 

in half verheven beeldwerk in fijn carrarisch mar

mer de belangrijkste gebeurtenissen uit 's keizers zoo 

rijke en voorspoedige krijgsloopbaan zijn voorgesteld; 

iedere afdeeling meet 5 bij 7 palmen. Hierboven ver

heft zich het bronzen beeld des keizers in biddende 

houding, geknield en omgeven door vier allegorische 

minder groote bronzen beelden. H i e r o m heen staan, 
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in twee rijen geschaard, 28 bronzen beelden ieder 8 
voet hoog; twintig dezer beelden stellen voor koningen 
en prinsen met het huis H A B S B U R G verwant, en de 
overige doen ons staatsdames kennen. D e aanblik van 
deze lange reeks sombere grafbewakers is uiterst in
drukwekkend; eenige zijn in koninkl i jk gewaad ge
kleed, andere in wapenrustingen. A l het beeldhouw
werk getuigt van groote bekwaamheid en nette uit
voering. D i t monument was in 1529 voltooid. l ) 

De tombe van M A R I A V A N B O U R G O N D I Ë is meer merk
waardig door den rijkdom en de zuiverheid van den 
arbeid, waardoor de hand van den werkman u i tb l inkt , 
dan door het genie van den kunstenaar; het werd 
eenige jaren na den dood van deze vorstin opgerigt. (Zij 
overleed i n 14S2). Het afbeeldsel der hertogin ligt in 
rustende houding op een voetstuk van toetssteen. O p de 
tombe zelve vindt men geen enkele allegorie of figuur, 
die de jeugdige doode of de droefheid van het volk, 
hetwelk haar beminde, herinnert. Ha re beeldtenis, 
van verguld koper , is alleen omringd door de ken
merken van haren r ang , bestaande in hare wapens 
en i n die van hare voorouders tot in het vierde ge
slacht , op de zijden der tombe van verguld koper aan
gebragt. Deze symetrisch geplaatste wapens zijn aan 
elkander verbonden door takken met bladeren, welke 
door zes-en-dertig schoon uitgevoerde engelen worden 
ondersteund. D i t geheele werk is mede van verguld 
koper; het fijnste email vervangt de kleuren. 

Ter zijde van deze tombe rustte gedurende ver
scheidene jaren de overblijfselen van K A B E L den Stoute; 
zijn achterkleinzoon, FILIPS IT, beval in 1558 voor 
dezen ongelukkigen hertog een monument, gelijk aan 
dat voor diens dochter M A R I A , op te rigten, welk 
werk in vier jaren tijds door J A C Q U E S J O N G H E L I N C K 

werd uitgevoerd. Deze tombe is minder schoon be
arbeid dan die voor M A R I A V A N B O U R G O N D I Ë . Be ide , 
hoe eenvoudig overigens, bezitten zekere grootschheid. 

Een i n denzelfden tijd (1550) in een kleine kapel 
van de St. Jakobs-kerk te Brugge opgerigte tombe 
voor F E R R Y D E G R O S , neef van den kanselier H U G O N N E T 

en een van de vermogendste edellieden dier stad, 
verdient, ook om de beschildering, een woord. He t 
is een werk der Renaissance, waarin bijna geen spoor 
van den gothischen stijl wordt aangetroffen, maar dat 

) Men leze over den indruk door dit monument te weeg ge
bragt, het werkje van VIOLLET-LK-DIC, ttttrt* fFAUtmagu». Paris 
1850. A. X. QODEFIIOY. 
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een ri jkdom van versieringen bevat, welke latere tijden 
misschien niet meer hebben opgeleverd. Het geheel is 
in steen van Bologna bewerkt. Niet alleen de wapen
schilden welke deze tombe bekroonen en de versierselen 
die haar omringen, waren vroeger door pracht van 
kleuren en goud opgeluisterd, maar men vond ze ook 
op de beelden van den doode en zijne beide echt-
genooten. Hoewel de tijd deze kleuren bijna geheel 
heeft doen verdwijnen, zijn de sporen er van nog zigt-
baar. De eerste vrouw des overledenen was in het wit 
gekleed, de tweede in karmozijnrood. Al les maakt 
het waarschijnlijk dat de drie personen, aldus voorge
steld, getrouwe afbeeldingen aanboden, bestemd om 
hunne gelijkenis zuiver tc bewaren. De eenvoud der 
figuren zelve is in het oog vallend bij de pracht die 
ze omringde, zoodat het oog meer werd getrokken 
naar het monument dan naar hen voor wie het was op
gerigt; uitgestrekt onder een diepen boog, schijnen zij 
in de schaduw te slapen in de meest mogelijke kalmte. 

Behalve deze geheel op zich zeiven staande praal
graven, treft men ook in sommige kerken kapel
len aan, geheel of bijna geheel tot begraafplaats van 
doorluchtige familiën bestemd. A l s zoodanig verdient 
vooral vermelding de grafkapel van de M E D I C I bij de 
kerk San Lorenzo te Florence. De stijl is edel en 
grootsch cn de bouwstoffen zijn buitengewoon kostbaar. 
Groothertog F E R D I N A N D I begon den bouw in 1004 
en sedert dien tijd zijn er groote sommen aan ten 
koste gelegd; de muren onder de vensters zijn be
kleed met jaspis, agaat en andere kostbare steenen. 
Deze kapel is achtkant, 80 voet wijd en 187 voet hoog ; 
de pilasterkapiteelen zijn van verguld brons; daartus-
schen zijn de wapens en schilden der toskaansche ste
den, met kroonen en andere versierselen, met kostbare 
steenen ingelegd. Van de acht zijden dient eene tot plaats 
voor het hoofdaltaar, een andere tot toegang naar de 
kerk ; de overige zijn ingerigt tot groothertogelijke graven. 
O p elke graftombe ligt een kussen van rood jaspis cn een 
gouden k r o o n , welke met topazen, robijnen en andere 
edele steenen zijn bezet en 20,000 dukaten zouden gekost 
hebben. V i e r tomben zijn van oostersch en twee van 
egyptisch graniet. Boven elke is een zwarte n i s , met 
het beeld van den daaronder liggenden groothertog van 
verguld brons en 10 voet hoog. De opschriften der 
tomben zijn van witten chalcedon in het graniet inge
legd ; elke letter kostte meer dan zes dukaten. Onder 
deze kapel bevindt zich de eigenlijke grafkelder, waarin 
de lijken zijn bijgezet. 
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D e begraafplaats der koningen van Frankrijk, de 

grafkelder i n de abdij te St.-Denis, werd van 028 tot 

030 gebouwd. Toen i n 1150 de kerk instortte, werd 

een andere opgetrokken, maar de krocht of krypt onder 

het koor bleef onveranderd bestaan. De gewelven er 

van rusten op dikke kolommen en vierkante pijlers. 

In het geheel zijn hier thans neergelegd 20 koningen, 

10 koninginnen en 84 prinsen en prinsessen. Toen 

L O D E W I J K X V I I I de kapel , na hare ontwijding tijdens 

de fransche revolutie, op nieuw liet wijden, werden 

enkele tomben, als die van F R A N S I I en koningin 

C L A U D I A , H E N D R I K I V , koningin C A T H A R I N A enz., 

prachtig vernieuwd. De oude bewaard gebleven stand

beelden staan niet meer overeind, maar zijn liggende 

op sarkophagen geplaatst. 

Een monument uit onzen tijd verdient ook nog 

vermelding: wij bedoelen de grieksche kapel i n het 

Nero-dal bij Wiesbaden, de begraafplaats van de 

russische grootvorstin, die als hertogin van Nassau, 
i n den bloei van jeugd en schoonheid overleed. Het is 

niet alleen het prachtige, vrij kostbare gebouw met 

zijne vergulde koepels, marmer en schilderwerk, maar 

vooral het op een sarkophaag liggende schoone, als 

onder een doorschijnend marmeren l i jkkleed rustende 

beeld des dooden, tot hetwelk dc b l ik des bezoekers 

getrokken wordt en dat het geheel tot den rang van 

een kunststuk onzer dagen verheft. 

Bi j sommige oude volken hebben wij reeds die in

r igt ingen, welke wij thans begraafplaatsen noemen, de 

nekropolissen, aangetroffen. De meesten van deze zijn 

n u niets anders dan door muren of andere afscheidin

gen omringde ru imten , op meer of minder groote af

standen van de bewoonde plaatsen, ingerigt om de doo

den te ontvangen. In Italië echter vindt men vele Campi 

Sant i , welke onder de monumenten genoemd kunnen 

worden en der aandacht waardig zijn. In de eerste 

plaats verdient vermelding het Campo-Santo van Pita, 
zoowel wat ouderdom als merkwaardigheid aangaat. 

Reeds lang had men te Pisa het ontwerp gevormd 

een monument te stichten, hetwelk als model van be

graafplaatsen voor alle volken moest dienen. Omstreeks 

1225 voeren de galeijen der republiek naar Palestina 
en bragten, als ballast, aarde uit die landstreek, waar

mede de ruimte van het latere Campo Santo ter 

hoogte van 3 el overdekt werd. De godsvrucht schreef 

aan deze aarde een groote waarde toe, waarom men 

besloot er eene omheining, harcr waardig , om te 

doen bouwen, hetwelk in 1278 , naar het ontwerp 

van G I O V A N N I P I S A N O geschiedde. Deze ruimte werd 

tot algemeene begraafplaats bestemd, waar ook later 

de grafgedenkteekenen die hunne kerken gevuld had

den, moesten geplaatst worden. De lengte van het 

Campo Santo is 132 c l , de breedte ru im 45 el. De 

buitenomtrek is gevormd door een rondgaande ga

lerij van zestig bogen, wier vloer met marmer is be

kleed; de buitenmuur is van wit marmer opgetrok

ken , waarin niet meer dan twee deuropeningen zijn 

gemaakt; de binnenzijde van den muur is geheel al 
fresco beschilderd door meesters uit dc 13 d ", 14 d 8 en 

15 d e eeuw. B i j veel schoons wat daarin gevonden wordt , 

springen ook de zonderlinge invallen der schilders uit 

die dagen in het oog; de hemel en de hel bekleeden 

een voorname plaats i n de voorstellingen. In een der 

stukken zweeft de dood, i n de gedaante van een vuile 

oude vrouw op zwarte vleugels met een zeis, over 

een menigte dooden uit alle standen; de zielen komen 

uit den mond der vromen en goddeloozen in de ge

daante van kleine, naakte kinderen : de eersten worden 

door engelen, de anderen door duivelen weggevoerd. 

In de lucht twisten een engel en een duivel over de 

ziel van een dikken monnik. Een troep ongeluk-

kigen verlangt naar den dood; maar deze keert de 

zeis naar eenige jeugdige personen, die zich in een 

oranjeboschje vermaken. Een ander tafereel, „ h e t laatste 

oordeel" door A N D R E A O R C A G N A geschilderd, stelt een 

met monniken en nonnen ge vulden hemel voor; een 

engel neemt de vrijheid een monnik bij de haren daaruit 

te trekken. Zes s tukken, tot het verhaal van J O B be-

hoorende, zijn van G I O T T O ; verscheidene geschiedenis

sen uit het oude testament zijn door B E N E L Z O , een F l o -

rentijner, geschilderd. Vele van deze frescoos zijn i n een 

vervallen toestand. In een der galerijen staan meer 

dan zeventig oude marmeren met bas-reliefs versierde 

zerken; bovendien zijn zeer vele gedenkteekenen voor 

groote mannen hier opgerigt, onder anderen die van 

M A T T H E U S C U R T U S , van M I C H E L A N G E L O ; een prachtige 

tombe met marmeren standbeelden van paus G R E G O R I U S 

X I I I cn veel anderen. In de rondbogen van de galerij 

zijn in spitsbogenstijl uitgevoerde, zeer sierlijke raam-

vormen gezet. 

He t Campo Santo werd in 1383 voltooid. Reeds 

lang wordt er niet meer begraven, en er worden 

geene gedenkteekenen dan voor groote mannen en hoog

geplaatste personen opgerigt. De galerijen zijn ook 

een soort museum van oude en middeleeuwsche beeld

houwwerken geworden. 

Het voorbeeld van Pisa is door verscheidene steden 

van Italië gevolgd en men vindt zulke begraafplaat

gen te Bologna, Borne, Brescia enz., maar geene kan 

vergeleken worden met de nieuwe begraafplaats te 

Napels, welke door M U R A T begonnen en nog niet zeer 

lang geleden voltooid is Ook de bezienswaardige 

begraafplaats van Père Lacliaise te Parijs verdient 

vermelding. Deze godsakker, aangelegd op een bui

tenplaats van den biechtvader van L O D E W U K X I V , en 

naar hem genoemd, neemt den heuvel Monf Louis in . 

Zij onderscheidt zich zoowel door heerlijke l igg ing 

en omvang, ruim 25 bunders g rond , als door het 

aantal en de schoonheid der graftomben. De een

voudige kapel doet deze plek op vele plaatsen in het 

oog vallen. Den 21 M e i 1804 werd de begraafplaats 

geopend; van 1S04 tot 1S15 zette men er 1827 

grafzerken, in 1830 werden reeds 30,000 geteld. M e n 

bemerkt, onder de menigte schoone en kostbare praal

graven , het bevallige in puntbogcnstijl uitgevoerd ge

denkteeken van A B E I L L A R Ü en H E L O I S E , hetwelk eenigen 

tijd in het museum van fransche monumenten ge

plaatst was. Het monument van deze ongelukkige ge

l ieven, hetwelk zoo dikwijls verplaatst we rd , schijnt 

hier eindelijk een blijvende plaats gevonden tc hebben. 

Het is een regthock van 4 el lang en 3.10 el breed. 

I Op dc hoeken van het voetstuk staan 4 kolommen, 

waartusschen 14 kolommen van 1.80 el hoog, die 

tot steunpunt dienen der bogen, waardoor zij aan el

kander verbonden zijn. U i t het midden van het kruis-

dak verheft zich een spits. H i e r binnen staat een sar

kophaag waarop A B E I L L A R D l i g t , naast hem staat HÉ-
L O I S K ; het voetstuk is met bas-rclicfs enz. versierd; 

rondom de sarkophaag zijn verscheidene kerkvaders af

gebeeld. De nieuwsgierigen bewonderen hier het kost

bare praalgraf van mevrouw D E M I D O I T ; de vrienden 

der vrijheid naderen met eerbied het graf van gene

raal F O Y en de eenvoudige steenen, welke dc stoffe

lijke overblijfselen van M A N U E L en B E N J A M I N C O N S T A N T 

dekken. De gedenkteeken voor dc mannen van het 

zwaard, M A S S E N A , D A V O U S T , K E L L E R M A N , S A I N T - C Y R , 

GOBF.RT, L E F È V R E , S U C H E T en S O U L T , een schoon ruiter

standbeeld van D A V I D , dezen generaal voorstellende op 

het oogenblik als hij dood van het paard val t : allen 

wedijveren i n pracht cn grootschheid met elkander. 

Maar hier rusten ook, onder meer of minder bclang-

*) Zie ook over dc begraafplaats van Veroua, Bouwk. iijifr., dl. 
I, bl. 160 en dl. II, bl. 58. 

Ij rijke gedenkteekenen, C A M B A C È R E S , M A C - D O N A L D , DuruY-

T R E N , L A F O N T A I N E , C O N D O R C E T , M i l e M A R S , B E L L I N I , 

CASIMIR PÉ"RIER en anderen; in een woord , ieder kan 
hier zijne gevoelens, zoo wat kunst als andere rigtingen 
aangaat, bevredigen. De steile heuvel heeft zijn frisch 
en groen aanzien vooral tc danken aan een onderaard-
sche waterleiding, die vroeger voor het klooster Sl. Louis 

| diende. Zij geeft ook thans nog een ruimen toevoer 
! van water, dat met milde hand overal verspreid wordt. 

Slaan wij ten slotte een enkelen blik op een ge
deelte van de voor ons , Europeanen, Nieuwe W e r e l d , 
Mexiko. Bi j de Mexikahen waren de eerste tomben 
t u m u l i , welke nog in groot aantal gevonden wor
den. In den omtrek van Antiquera telt men er vijf of 
zes. Een van deze, op den top van een heuvel opgerigt , 
heeft 20 el hoogte cn is begroeid. Een kunst ig ge
bouwde corridor gaat er bijna geheel van het zuiden 
naar het noorden door heen, dc bedekking is gewelf-
vormig; de lengte is 29 e l , de breedte 2 el en de 
hoogte 2.50 e l . In dezen onderaardschen gang vindt men 
bij den ingang eenige platen van 1 el hoog en 0.80 el 
breed, met bas-reliefs voorzien, wier figuren verschi l 
lende standen hebben; allen zijn en profil en naar b in 
nen gekeerd; hun geopende mond heeft het aanzien 
als of zij kreten u i ten ; zij stellen zonder twijfel bloed
verwanten of vrienden van den afgestorvene voor. B i j 
dezen tumulus is een andere met een er geheel door 
heen gaanden gang, welks plafond uit steenpinten be
staat, die hoekig te zamen komen. Een derde tumu
lus is kruiswijze met twee gangen doorsneden, op 
wier doorsnijdingspunt een vierkante zaal gevormd is. 
Deze drie voorbeelden geven een denkbeeld van alle 

! i n Mexiko bestaande monumenten van deze soort, 

In de provincie Oaxaca vindt men een monument 
van latercn t i jd , maar belangrijker; het is door de 
oude bewoners dier streek opgerigt en bekend onder 
den naam van het paleis van Mit/aj dit woord , een 
verkorting van Miyuitlan, betcckent: plaats der ver
woesting of droefheid. Volgens de bewaard gebleven 
overleveringen was het hoofddoel van dezen bouw, 

:> de plaats aan te wijzen waar dc asch der vorsten 
rustte. Oorspronkelijk stonden hier vijf afzonderlijke 
gebouwen, wier overblijfselen nog gevonden wor
den , waarbinnen zich op een massief van mctsel-

, werk een gebouw van matige hoogte verhief; dit met
selwerk dient tevens tot grondvlak aan de ondergc-

, schikte deelen. M e n vindt drie trappen van gehou
wen steen, ieder naar eene deur leidende, waarnaast 
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pvlasters staan, in wier kapiteelen nisvormige indic-
pingen zi jn , als om een buste tc ontvangen. De ar
chitraaf, welke op de pvlasters rust, is een schoon be
werkt vierkant stuk graniet van aanmerkelijke grootte. 
De deuren leiden naar een zeer lange zaal, in de 
lengte, van het oosten naar het westen, door een rij 
van zes kolommen in tweeën gedeeld; iedere kolom 
bestaat uit één stuk graniet van 1 el middellijn en 
5.40 el hoogte; zij hebben basement noch kapiteel. De 
muren zijn bepleisterd en met vermiljoen geverwd; 
de vloer is van kalk cn zand, waarover een gepo
lijste blaauw grijze overdekking van fijnere stoffen is 
aangebragt; de plafonds bestaan niet meer. Op den 
achtergrond der zaal , tegenover de middelste deur, 
is een vierkante nis, meer breed dan hoog, welke 
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waarschijnlijk eenig beeldhouwwerk, hetzij een afgods

beeld of het portret des overledenen, heeft bevat. Vóór 

deze nis is in den vloer de opening van een graf. 

M e n vindt er een zeer breeden t rap, naar een holle 

ruimte in den vorm van een kruis leidende en door 

kolommen ondersteund. De twee galerijen, die elk

ander regthoekig snijden, zijn ieder 27 el lang en S 

el breed. De buitenmuren van dit monument zijn met 

ornamenten overdekt, waaronder gevonden worden 

grecques, labvrinthen en meanders, geheel overeen

komstig met die van grieksche en romcinsche monu

menten , welke gevormd zijn van kleine in klei of pot

aarde gezette kuben. Het gebouw is k l e in , want de 

geheele omtrek der muren bedraagt niet meer dan bijna 

40 e l ; dc hoogte van het monument is slechts 5 a 6 e l . 
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MEDEDEELING OVER MORTELS EN BETON. 
Ingezonden door'den heer J . S T R O O T M A N , te Aieuieediep. 

A. Over den gang van versteening van sterken trasmortel. 

B i j waterwerken rijst dikwerf de vraag: of het met
selwerk al dan niet genoegzaam is versteend om bijv. 
het vervoer van hardsteen over het metselwerk te ver
gunnen. 

De een staat dit soms reeds toe als het meselwerk 
veertien dagen oud i s ; ccn ander eerst eene maand na 
de zamenstelling, zonder dat er van beide zijden eenige 
reden voor dit verschil in gevoelen wordt opgegeven. 

Ik heb getracht, door het nemen van proeven, 
hierin eenig licht, te verkrijgen. 

Daartoe heb ik eenige hardgraauwe waalsteenen la
ten hakken naar den vorm, aangewezen in fig. 11*, l l b , 
11* en l l 1 1 , 2 a* druk, Bouwkunde van S T O R M V A N 's 
G R A V K S A N D K , (of fig. 34 , F R O G E R , Handboek, 1° stuk.) 

Zij zijn daarna paarsgewijze aaneengemetscld met 
mortel , bestaande uit 5 deelen geziften sehulpkalk en 
3 deelen gezifte dordsche tras, bereid met zoetwater 
in een stoommortelmolen, die afgebeeld is op plaat 4 
van de Verhandelingen van hef Koninklijk instituut van 
ingenieurs, 1800—1801. 

V i e r dagen hebben deze aaneengemetselde steenpa
ren in dc kalkloots buiten de zon gestaan, waarna zij 
gelijktijdig onder water zijn gezet, ter diepte van onge
veer 1.00 el . 

Een week daarna zijn tien paar steenen uit het water 
gehaald, en van elkander getrokken door middel van 
een toestel, welke in de aangehaalde figuren bij S T O R M 

V A N 's G R A V E S A N D E en F R O G E R is afgebeeld. 

E l k e volgende week werden op dezelfde wijze tien 
steenparen beproefd. 

De gemiddelden van de afscheuringsgewigten zijn 
in fig. 1 grafisch voorgesteld. 

Daaruit blijkt onder anderen dat het metselwerk, 
5 weken na de vervaardiging, reeds dc helft van den 
weerstand biedt, dien het 10 weken na de metseling 
bezit, en dat, vooral van de 2° en 3* tot de 4 e week, 
de zamenhang zeer vermeerdert. 

Met het oog op den aard van het bouwwerk kan 
men dus beslissen of het geraden is , reeds 14 da
gen na de metseling bijv. het vervoer van hardsteen te 
vergunnen, dan wel of het raadzaam i s , nog 14 da
gen te wachten, als wanneer de zamenhang bijna ver
dubbeld zal zijn. 

M e n leide uit het voorgaande niet af dat ik de i n 
fig. 1 voorgestelde uitkomsten voor vlekkeloos houd. 
Het tegendeel is waar. Maar ik wensch, door het me-
deelen van het resuldaat der verkregen uitkomsten, 
anderen aan te sporen dergelijke proeven te doen, de 
fouten die ik gemaakt heb te vermijden en te verbete
ren , en zoodoende der waarheid meer nabij te komen. 

B. Over de verhouding van sehulpkalk en dordsche tras. 
ven voor dien mortel voor 5 deelen kalk cn 5 dee
len tras. 

Volgens de algemeene voorwaarden van aanneming } Deze laatste verhouding is bestendigd in de met 
van Rijks-waterstaatswerken, die van 1830 tot 1S00 1 Maart 1800 ingevoerde algemeene voorschriften voor 

Tig. 1. Grafische voorstelling van tie afscheuringsgewigten van 

stcciiparcn, aauecngemetseld met mortel, bestaande 

uit 5 deelen sehulpkalk eu 3 deelen dordsche tras. 

Fit/. 3. Grafische voorstelling vau dc afscheuringsgewigten van 

inortclstavcn, die vijf maanden onder water hebben 

gestaan. 

ï » ' , ' h i II It 13 li 
dc aancennietseling. 

Fig. 2. 

.-. 4 :; c 7 » o 10 n 

clonlschc tras, gemengd met 5 deden srfiuljik 

van kracht zijn geweest, moest sterke trasmortel van de uitvoering en het onderhoud der Rijks-walcrstaats-
schulpkalk gemaakt worden uit 5 deelen kalk en 3 i werken. 

deelen dordsche tras. Volgens het jaarboekje van B L E E K R O D E , IS4S— 
T3e algemeene regelen en bepalingen voor diezelfde , 1849, b l . 3 3 9 , is de beste verhouding 9 deelen 

werken, welke van 1860 tot 1800 geldig waren, schre- i! kalk en 11 deelen tras, welke , naar aanleiding van 



1°. 

2°. 

3°, 
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bekomen inl icht ingen, zou verkregen zijn uit proe
ven door den heer ROSE i n den tijd te Rotterdam ge
nomen. 

M e n vindt dus aanbevolen: 
vijf deelen schulpkalk op 3 deelen dordsche tras; 
vijf „ a a 5 n „ a 

vijf // ii n 61/» it ii ii 
De vraag n u , welke verhouding dc beste is , heb 

ik getracht op te lossen door, met den bovenvermelden 
stoommolen en zoet water, mortel te maken van 5 deelen 
geziften schulpkalk en achtervolgcns 1, 2 , 3 , 4 , 5 enz. 
deelen gezifte dordsche tras. 

Van elke dezer mortelsoorten werden telkens tien 
houten bakjes (fig. 2) gevuld, waardoor men iedcren 
keer tien mortclstavcn verkreeg, die 1 vierkanten 
palm doorsnede hadden ' ) . 

Nadat deze staven daartoe genoegzaam waren op
gesteven , werd het aantal deelen tras met een spijker 
even i n de boven-oppcrvlakte ingekrast. Daarna wer
den de zijwanden der bakjes verwijderd, cn de mor
telstaven onder water gezet met de bodems, waarop 
vooraf, aan de buitenzijde, de verhoudingen tusschen 
kalk en tras waren ingehakt. 

Vervolgens werden tien bakjes op gelijke wijze met 
de volgende mortelsoort gevuld cn evenzoo behandeld. 

N a vijf maanden, ter diepte van ongeveer 1.C0 e l , 
onder water te hebben gestaan, werd elk tiental mor
telstaven vaneengetrokken met dergelijke beugels, als 
bij dc boven beschreven beproeving van den metsel
steen waren gebruikt. 

De gemiddelden van de afscheuringsgewigten, welke 
deze proeven gaven, zijn i n fig. 3 voorgesteld. 

Daaruit blijkt dat de zamenhang, bij eene verhou
ding van 5 kalk en 3 tras, al zeer groot is ; dat hij 
bij 5 kalk en 7 tras het hoogste k l i m t , terwijl die 
van 5 kalk en 5 tras vrij wel midden tusschen deze 
twee valt. 

Meer tras dan 7 deelen bij 5 deelen kalk voegende, 
daalt de zamenhang. Het was ook opmerkelijk dat, te 
beginnen met 5 deelen kalk cn 7 deelen tras, gemid
deld 3 staven van elk tiental van deze en de volgende 
mortclsoorten zoodanig gescheurd uit het water wer-

') De zijwanden dezer bakjes staan, door middel van ijzeren 
stiftjes, in de losse bodems. Op dc geheele binnen-oppervlakto 
van dc bakjes, cn ook op den lossen bodem, moet papier met 
timmermanslijm worden geplakt, om het aankleven van den 
mortel, on de daaruit voortvloeiende onvolkomene lossing van 
de mortelstaaf, te voorkomen. 
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den gehaald, dat zij reeds vóór of bij den aanvang der 
belasting braken. 

Het schijnt dus , afgezien van de meerdere kosten 
der mortels, zelfs niet eens raadzaam om tot 7 deelen 
tras bij 5 deelen kalk te gaan, hetgeen alzoo vrij wel 
overeenkomt met den bovengemeldcn uitslag van de 
proeven door den heer R O S E genomen. 

Het verschil in zamenhang van den mortel van 5 
kalk en 3 tras met 5 kalk en 5 ii 0 tras is overigens 
zoo ge r ing , dat men , met het oog op de meerdere 
kosten, zich wel tot 5 kalk en 3 tras zou kunnen 
blijven bepalen. 

Blijkens de ondervinding is die mortel reeds uit
muntend. Bi j het herstel van het nieuwe drooge 
dok op het maritieme etablissement Willemsoord aan 
de haven Nieuwediep in 1865, moesten ru im 2000 
kub. el metselwerk worden uitgebroken, dat i n 1S00 
was gemetseld met morte l , bestaande uit 5 deelen 
schulpkalk en 3 deelen dordsche-tras. Die opruiming 
leverde bijna geen enkelen heelen steen op, en het ge
heele werk was zóó uitmuntend versteend, dat de 
mortel voor het nieuwe metselwerk, die, volgens het 
bestek, uit 5 deelen kalk en 5 deelen trns moest be
staan, op dien grond teruggebragt werd tot 5 kalk 
en 3 tras. 

Ook ten opzigte van deze proeven herhaal ik het
geen boven werd gezegd. Ik hoop dat hetgene ik ten 
deze gedaan heb, anderen moge aansporen meer der
gelijke proeven te nemen, opdat de gebreken aan het 
licht komen, die mijne uitkomsten nog aankleven. 

C. Over beton van schulpkalkmortel. 

Bi j de uitvoering der bovenvermelde dokwerken, 

waarvan de geschiedenis voorkomt in de Verhandelingen 
van het Koninklijk instituut van ingenieurs van 1865— 

1806 , werd nu cn dan het gebruik van beton ge

vorderd. 

Die beton is altijd gemaakt van schulpkalk, dord

sche tras, stukgeslagen nieuwen, hardgraauwen metsel

steen (ter grootte van een duiven- tot een hoender-ei) 

en zoetwater. 

H i j leverde steeds uitmuntende uitkomsten op , 

hetzij hij werd verwerkt in het drooge of in het natte 

(namelijk onder zeer brak water met klepbakken). 

Proeven, op gelijke wijze genomen met beton van 

portland-cementmortel, leerden dat deze achterstond 

bij den beton van schulpkalkmortel . 
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H i e r volgen eenige mengsels van laatstbedoelden 

beton, die allen wel voldaan hebben. 

Gezifte en 
droog gemeten 

deelen 

Verhouding 

van het 

volumen 

Voor één kub. el beton 
is noodig: 

schulp

kalk. 

dordschc-

tras. 

mortel tot 

het volu

men steen. 

gezifte 
schulp
kalk. 

gezifte 
dordsehe-

tras. 

gehorde 
brik 

stukken. 

mud muil. mud. 

5 3 2.3 5.34 8.20 7.47 

5 8 8.4 ü.lG 3.70 7.65 

1 1 2.3 1,27 4.27 7.57 

1 1 8.4 4.81 4.81 7.59 

9 11 2.3 8.86 1,72 7.41 

9 11 3.1 4.45 5 44 7.59 

S--S " ' 
c - = 

1 z ï 3 

1H 

«• it SS 

Dewij l in de bovengemelde „a lgemeene voorschrif-
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t en" , even als bij STORM V A N 'S G R A V E S A N D E en i n S T O R M 

B U Y S I N G van geen anderen dan van beton van stecn-

kalkmortel wordt gesproken, heb ik de vorenstaande 

mcdedeeling wenschelijk geacht, te meer omdat het 

gebruik van steenkalk in zeer brak water en in zoet

water bedenkelijk schijnt. Zie Verhandelingen ran 
hel Koninklijk instituut van ingenieurs, 1S03—1S64, 

b l . 44. 

Dat het mengen van grind in den beton af tc keu

ren i s , werd reeds door den ingenieur W A L D O R P op

gemerkt in de Bouwkundige bijdragen, deel X , b l . 10 

cn volgende. 

Ten slotte vermeld ik nog dat de niortelproeven 

behandeld zijn door den heer r . V I S S E R , en de beton-

procven door den heer II. J . W E E H U I Z E X , beide in der 

tijd opzigters bij de dokwerken op Willemsoord. 

DE ARBEIDERSWONING. 

Ontwerp van 48 zoodanige woningen, toebehoorende aan de Vereeniging SALERNO te Amsterdam. 

Medegedeeld door deu lieer J . H . L E L I M A N . 

(MET E E N E P L A A T , F L . XIII). 

In de laatste twintig jaren is er in de steden 
der beschaafde wereld heel wat goeds tot stand ge
bragt; niet het minst voor de arbeidende klasse, wier 
zedelijke en maatschappelijke toestand den rijken en 
wijzen der aarde verre van voldoende toescheen. E n 
het was niet ten onregte dat moderne geesten het lot 
van den werkman trachtten te verbeteren. N A P O L E O N III 
had immers tijdens zijne ballingschap gezegd: „ D e ar
beidende klasse is zonder regel , band , regt en toe
komst ; men moet haar eene plaats in de zamenleving 
geven, en hare belangen met die van haren geboorte
grond vereenzelvigen; men moet haar in hare eigene 
oogen opheffen, door de krachten van zamenwerking, 
opvoeding en orde"; en wat N A P O L E O N toen sprak is 
waarheid geworden, in alle rijken en steden van het 
beschaafde deel der aarde. Het is waarheid geworden 
ten spijt zelfs van hen, die het wagen met allerlei 
betoogen en dweepende b l i k k e n , of eigenlijk ook met 
onzin, de beschaving, den vooruitgang, den modernen 
geest tegen te houden en zich als half-wilde menschen 
aanstellen om dien te dooven. — Ik kan zeer goed 

D L . X V . 

begrijpen, dat een zoogenaamde „ h u i s j e s m e l k e r " , tevens 
liefhebber van oude dingen en daaraan gehecht als 
de hond aan zijnen meester, erg gefnuikt wordt, wan
neer ellendige gevels, kelders , zolders en hokken, 
(twee eeuwen lang bewoond en tegen betrekkelijk 
hooge huur aan den werkenden man per week ver
pacht,) door eenige moderne reglementen cn kom
missiën als onbewoonbaar worden afgekeurd; maar 
het is mij onverklaarbaar, dat dergelijke magtige 
wetgevers in onze tijden hunne oogen als gesloten 
schijnen tc houden voor nog zoo veel , dat werkelijk 
al lang had afgebroken en verbeterd moeten wor
den. O f zou men wanen, dat het leven van velen niet 
verkort wordt door cene ongezonde, vochtige, donkere 
woning? Zou men in genioede durven beweren, dat 
de slechte woning niet den menschen nadeelig i s , en 
hen zedelijk zoowel als maatschappelijk te gronde 
helpt? Voor twint ig ja ren , was de toestand van den 
arbeidenden man en zijn gezin hagchclijk en be
treurenswaard. Niemand bekommerde zich over zijn 
lo t , veel minder over zijne woning. Overgelaten aan 

21 
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zich zeiven, moest de werkman zelf zich en zijn 
gezin maar redden, en hoe gaarne menigeen dat 
ook wilde, hij kon niet, omdat het zijn vermogen 
of zijne verdiensten te boven g i n g , en die taak 
hem te zwaar was. Onder de edele mannen, die dit 
begrepen was wijlen de prins-gemaal van koningin 
V I C T O R I A van Engeland een der eersten, die i n 1847 
de handen aan het werk sloeg. W i e herinnert zich niet 
het genoegen van het oogenblik, toen h i j , bij het be
zoeken der eerste wereldtentoonstelling te Londen, zijnen 
voet mogt zetten in de modelwoning, aldaar in den tuin 
op last van prins AI.BF.RT gebouwd! Graaf S P E N C E R , 

graaf C I U C I I E S T E R , lord S T A N L E Y en andere notabiliteiten 
volgden onmiddellijk het voetspoor van den pr ins , en 
kon het anders, of, met zulke mannen aan het hoofd, 
was dc zaak goed voorbereid en tot stand gebragt. 

Aan Groot-Briltannië, het land for association bij 
uitnemendheid, komt de eer toe, op groote schaal de 
verbetering der werkmanswoning te hebben onder
nomen. Dat magtige rijk verspreidde die weldaad op 
aarde, en waar slechts een goed voorbeeld wordt gege
ven , daar vindt het ras navolgers en partijen van allerlei 
soort in overvloed, als b. v. de philanthroop tegenover 
den winst-bejager, de voor eigen fondsen arbeidenden 
weldoener tegenover de vereeniging van kracht en 
kapitaal, dc schagcheraar tegenover den wetenschappe-
lijken bouwmeester; — kortom, ieder kon een duitje 
verdienen en daarenboven eene goede daad doen. 

In 1*47 waren de model lodging houses voor 104 
ongehuwde mannen in Georgeslreef B/oomsburg te 
Londen, door de Labourers Friend Sociefg gebouwd, 
geopend en verhuurd, tegelijk met de woningen voor 
110 gezinnen (ieder gezin had vier vertrekken), die 
i n SI. Pancras-square Old Paucras road, door de Me
tropolitan association, waren gesticht. De grootste blok
ken woningen bouwde de Marglebone association in 
1858 in Dukeslrect, Manchester square voor 1 5 9 , en 
in Colombia square voor 183 famil iën , welke laatsten te 
zamen 390 vertrekken hebben. 

A l s bewijs dat voorbeelden wekken en leeringen 
trekken, mogen wij bekend maken, dat in Ierland ten 
vorigen jarc 135,589 goed ingerigte kamers voor arbei
dende gezinnen en vrijgezellen in gebruik waren. Te 
Glasgow waren toen 132,290 menschen van den arbei
denden stand gehuisvest in woningen door vereenigingen 
gebouwd en te Edinburg zijn reeds 132 arbeidershui
zen, die i e d e r / 1 8 0 0 a ƒ 2 2 0 0 hebben gekost en 2'/s % 
rente afwerpen. In C/tarlesstreet, te Londen, is daar-
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| entegen een gebouw, voor 84 vrijgezellen ingerigt, dat 
nagenoeg 15 °/ 0 rente voor de aandeelhouders oplevert. 

1 Het verdient opmerking en hooge waardeering, dat 
wijlen de hertog V A N B E D F O R D uit eigen middelen voor 

ƒ 840,000 arbeiderswoningen liet bouwen, die hem 

j 3 J / 8 °/ 0 rente opbragten; dat de hertog van N O R T H U M B E R 

L A N D het bagatel van ƒ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 aan zulke woningen 
besteedde, die van ƒ 1 0 8 0 tot ƒ 1 5 0 0 het stuk hebben 
gekost, en eindelijk dat de amerikaansche C R O E S U S , de 
heer G E O R G E P E A B O D Y , in 1804 aan de stad Londen 
een geschenk gaf van ƒ 1 , 8 0 0 , 0 0 0 , met uitdrukkelijke 
bepaling dat deze som tot verbetering van den maat-
schappelijken toestand des engelschen werkmans moest 
worden aangewend. Dezelfde heer P E A B O D Y , die jaren 
lang te Londen woonde, begroette de behoeftigen van 

';• Boston bij zijnen terugkeer in zijn vaderland met een 
geschenk van twaalf millioen gu lden , en gaf aan ieder 

ij der Har ward-, Amherst- en ^ / /« '« /«-kol legiën in Mas
sachusetts / '000,000. Met zulke giften kan men 
nieuwe wijken bouwen en wonderen doen. Reeds heeft 
de londensche architekt II. A . D A R B I S H I R E , eene spe
cialiteit in den bouw van arbeiderswoningen, een 
Peabodgs model todginghouse te Bethnalgreen gebouwd, 
dat ƒ 2 4 0 , 0 0 0 kostte, en waarvan de kamers 12 bij 
15 1 / , vierk. engelsche voeten meten. Een blok van 
30 woningen, uitsluitend door israelieten bewoond, 
en gebouwd door den architekt C O L L I N S , vindt men 
in Commercial Street White chapel tc Londen. De aan
deelhouders hebben 7% °/0 rente van hunnen inleg 
ontvangen. 

N o g moeten wij in het midden brengen, dat te 
Londen niet minder dan dertig verschillende vereenigin
gen aanhoudend werkzaam zijn met den bouw van ar
beiderswoningen, die van 2 1 / ï tot 6 °/ 0 rente opbren
gen, terwijl de bouwgezelschappen of clubs, aldaar ten 
getale van 2000 in volle werking , over 100 millioen 
gulden te beschikken hebben, met het doel Londen te 
vergrooten, en aan deze cosmopolitische stad een ander 
en meer modern aanzien te geven. E n wie meent, 
dat alleen heeren of gentlemen zich bezig houden met de 
verbetering van de arbeidswoning te Londen, bedriegt 
zich. Eene Ladies sanitarg association aldaar bouwt 
evenzoo woningen en geeft zelfs een tijdschrift u i t , 
dat over de belangen van den handwerksman handelt. 
W i e er in schrijven w i l , adressere zijne s tukken: Prin~ 
ceslreet 14 A , Cavendish square Londen. 

Ten slotte zal de mededeeling niet onwelkom zijn, 
dat miss B U R D E T T C O U T T S , op dezen oogenblik, uit hare 
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partikuliere kas, niet minder dan 170 arbeiderswo

ningen laat bouwen in de Charlesstreel Bethnal-green 
te Londen. De edele dame vinde even edele navolgsters 

in de steden van Nederland. Maar wat in Groot-Brit-
tannic de grootste weldaad was, is het nog niet in Ne
derland. In 1848 werd door de engelsche wetgevende 

magt eene act van public health, en in 1851, nog 

zulk een act vastgesteld, waarbij aan iedere gemeente 

van 10,000 zielen de verpligting wordt opgelegd, den 

bouw van nieuwe, cn de verbetering van oude ar

beiderswoningen te ondernemen, voor te staan en te ge

lasten. Met zulke gouvcrnementsbepalingen is wat uit te 

rigten; zij sparen veel i n k t , en nog meer hoofdbreking, 

zorgen en verdriet, vooral in steden, waar het een ieder 

steeds geoorloofd blijft precies te bouwen zoo hij w i l , en 

waar menig bouwheer, in strijd zelfs met den meest oor-

deelkundigen raad van zijnen bouwmeester, zijnen zin 

weet door tv. drijven. He t i s : weigeren en geen werk, of: 

aannemen en gehoorzamen. Ziedaar de twee vuren, waar-

tusschen vooral de architekt-huisvader te kiezen heeft. 

E n toch zou het de zwartste ondankbaarheid verraden, 

als men het vele goede niet erkende dat, door de bewe

ging in Engeland uitgelokt, in Neder/and werd verrigt. 

Het is gemakkelijk te bewijzen, dat menige stad in Ne
der/and, op het terrein der verbetering van de woning 

voor het arbeidend gezin, boven aan de lijst zou komen. 

Daar is de eerste en beste impulsie gegeven door 

een hoogst weldadige hand — die van onzen geëcr-

biedigden koning W I L L E M I I I . O f zou een bouw

kundige niet met vreugde hebben begroet het uitvoe

rig verslag aan den koning , dat op Zijner Majesteits 

vraag over de vereischten en inr ig t ing van arbeiders

woningen, door eene kommissie uit het Koninklijk In- \ 
slit nut van Ingenieurs werd uitgebragt, en door haar 

in het jaar 1855 , bij Gebroeders ,T. en H . V A N L A N - I 
G E N H U Y S E N te 's Gravenhage, verkrijgbaar is gesteld? 

Iedereen zal het waardeeren, dat tusschen de jaren 

1852 en 1805 vele „ vereenigingen" in vele groote ste

den van Nederland zijn opgerigt met het doel, den 

werkman eene betere, ru ime, meer gezonde en goed-

koope woning te verschaffen. Is het niet belang

rijk te weten, dat de twee Vereenigingen onder de 

benamingen: Ten behoeve der arbeidersklasse en Sa-
lerno, voor zoover ons bekend is , in 1852 te Am- I 

sterdam de eersten waren , die op uitgebreide schaal I 

hare taak opvatten? E n verdient het geene openbare 

vermelding, dat vooral de eerste, gesteund door vele 

patricische geld-famil iën, reeds eenige tonnen gouds ' 
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aan woningen deed bouwen ? Dat berigt zal ieder met 
vreugde vernemen, die weet, dat in bijna elke stad 
van Nederland eene of meer bouwvereenigingen, naar 
de statuten en op het voorbeeld van bovengemelde 
maatschappijen, zich hebben gevormd. Niemand is 
het onbekend gebleven dat te Amsterdam door een 
zeer vermogenden en edelen man geheele wijken ar
beiderswoningen zijn gebouwd, die hem eenige ton
nen gouds hebben gekost, en naar wij vernemen op 
zoodanige voorwaarden worden verhuurd, dat zij ge
middeld 3 % rente per jaar afwerpen. 

De bouw van arbeiderswoningen, hoe nederig zij 
zich ook vertoonen, vereischt naauwgezette studie i u 
velerlei opzigt. Vooral op het terrein der ekonomie-
leer, — dat is : de leer van voldoende rente voor 
den uitleg of het kapitaal — , doen zich voor dien 
bouw vraagstukken en zwarigheden op , van even veel 
gewigt als die met betrekking tot de inr ig t ing van 
zoodanige woning. Voeg daarbij de vele eischen, die 
door bouwkommiss iën en het arbeidende gezin worden 
gesteld, de vorderingen in bijna alle takken der weten
schap, den steeds stijgenden prijs voor bouwgrond, de 
schaarschte daarvan en zooveel meer wat onder het woord 
II verbetering" wordt opgevat, of als uitvloeisel van den 
vooruitgang tusschen de jaren 1847 en 1867 is aan te 
merken , en geen bouwmeester zal den ernst cn de waar
digheid van het onderwerp voorbijzien en zijne taak in 
deze als gering achten. De tijd en de menschen hebben 
ons geleerd, dat van de vele genomen proeven niet 
weinigen zijn mislukt . Waar in deftige woorden en 
groote prospektusscn vaste rente werd beloofd, is deze 
dikwerf niet uitgekeerd; waar die rente in drukletters 
was bepaald, heeft de uitkomst ze verminderd; waar 
begrootingen vastgesteld en als basis der onderne
ming beschouwd werden, is het niet zelden duidelijk 
geworden dat zij fiktief of tc laag waren, zoodat de 
onderneming in duigen moest va l l en ; en waar eenige 
Vereeniging, of een par t ikul ier , de oplossing van het 
groote vraagstuk over de arbeiderswoning meende ge
vonden te hebben, daar kwam eene onvoorziene om
standigheid eensklaps die illusie en kinderlijke vroli jk
heid wegnemen. En geen wonder, want de eischen voor 
eene verbeterde inr igt ing van eene woning zijn altijd van 
ernstigen aard en groot in aantal. H a d men 2 gulden 
voor de vierkante el grond ui tgetrokken, dan vroeg 
men 12 , was op 10-els-palen gerekend, dan zakten 
14 els nog 70 duim in den laatsten togt, enz. enz. 

Keizer N A P O L E O N III bouwde in Parijs, omstreeks 
21* 
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het jaar 1853 , eene cité ouvrière die schatten kostte 
en gaf aan deze arbeidswoningen den naam van cité 
Napoléon III. Toen dit gebouw klaar was , bleek het 
dat de ambachtsman er ongaarne uit vrijen wi l in
trok. M e n heeft het op den duur niet kunnen verhu
ren aan de gezinnen voor welke het bestemd was, en 
thans houdt geen ambachtsgezin in de keizerlijke cité 
zijn verblijf, omdat die lieden in geen gesticht wil len 
wonen en liefst niet gekontrolecrd worden. Het Jour
nal des- Debate berigttc dezer dagen dat keizer N A P O 

L É O N een modclhuis voor ongehuwde werklieden in de 
rue ueuve de Beuillg te Parijs heeft doen bouwen, dat 
den 0 Augustus j l . plegtig is ingewijd. 

Te Berlijn zijn vele groote gebouwen , allen door 
Baugeséllschaften opgerigt. Enkele van die arbei
ders-woongebouwen of kazernen zijn afgebeeld in het 
belangrijk werk van den bouwmeester I I O F P M A N N 

aldaar. Het zou niet moeijelijk zijn, ook voor Am
sterdam te bewijzen, dat de eigenlijke arbeidende 
dagwerkstand in zeer vele woningen, uitsluitend voor 
hem gebouwd, niet trekt, omdat de huren te hoog 
zijn. Een vader van een gezin, die zelfs gemiddeld ƒ 8 
a / [ ) per week verdient, kan niet ƒ 1 . 8 0 gaan verwo
nen. Liever heeft hij voor ƒ 1 per week eene enkele 
ruime kamer, dan voor die soin twee kleinere. — Zoo 
is dc stand der zaak. De werkman heeft het regt naar 
zijne keuze te handelen. H i j moet zijn gezin raadple
gen en op zijne beurs letten. Trots alle vertoogen 
over hygiene en hoogcre bestemming, gaat niemand 
eene woning betrekken die hem niet aanstaat; hij 
huurt die niet of het moet voor een koopje zijn, en 
koopjes in huur geven weinig rente van het bouwka-
pitaal, dat altijd in groote steden, alwaar de terreinen 
cn dc ambachtsloonen duur zijn of waar geheid en veel 
aan direktiekosten betaald moet worden, betrekkelijk 
aanzienlijk is. 

Mijne theorie over de arbeiderswoning, gegrond 
op eenige studie en ondervinding, is kortclijk deze: 
Eene behoorlijk ingerigte arbeiderswoning van twee 
kamers met eigen privé kost, kant en klaar op een 
goedkoop, regthoekig en geschikt terrein, minstens 

ƒ 1 0 0 0 , gerekend dat er 40 a 50 bijeen of eu bloc zijn 
gebouwd. Deze ƒ 1 0 0 0 moeten jaarlijks bruto afwerpen 
8 % rente, ten einde den aandeelhouders geregeld 4 % 
van hunnen inleg te kunnen uitdeelen. De resterende 
4 °/o worden voor den goeden gang der onderneming 
vereischt, en wij verdeden die als volgt: % voor ad
ministratie , 1 °/o voor onderhoud, '/« % v o o r slordige 

| betal ing, P / 4 °/o v o o r afschrijving van kapitaal en 
I */» % v o o r grondlasten cn assurantie. 

Daaruit volgt , dat wanneer 50 woningen, elke 
'l van 2 kamers, ƒ 50,000 kosten, noodig is: voor adminis-
i tratic, boekhouding, ophalen van huur ƒ 2 5 0 , aan onder

houd ƒ 7 5 0 , aan schade voor met-betaling van huur 
ƒ 1 2 5 , voor afschrijving van kapitaal of uitloting van aan
deden ƒ 025 en voor grondlasten cn assurantie ƒ 250. 

jl Maar daaruit volgt ook, dat, wi l men 4 % BIS zuivere 
|i rente uitdeelen, iedere woning per jaar moet opbrengen 
f! ƒ 8 0 , dat is ƒ 1 . 5 5 per week. Het zij verre van mi j , 

deze som als grondslag voor de huur te willen vaststel-
ij len als een billijken cn algemeenen. Waar niet moet 
j worden geheid, waar het bedrag van weekloon en de 

prijs van het bouwmateriaal verschillen, daar zal de bouw 
goedkooper en dus de huur minder kunnen zi jn , maar 
daar zijn ook — in den regel — de wekelijksehc ver
diensten van den ambachtsman lager. M e n vergelijke 
de dagloonen op het land met-die in de koopstad, 
die in dc koopstad met die in steden van den 2°a 

cn 3™ rang. Het werkloon behoort dus het punt van 
uilgang te zijn. Naar de wckelijksche ontvangst regelt 
zich de uitgaaf in de.huishouding alsmede het bedrag 
van dc huur, en de huur kan voor den ambachtsman 

/ nooit het een zevende van zijne inkomsten te boven gaan. 

Waar te hooge huur wordt gevorderd, daar zal de 
I woning wel betrokken worden, maar door een anderen , 
'j een meer welvarenden stand, dan dien waarvoor zij ge

bouwd is. Wi j hebben in arbeiderswoningen lieden aan-
: getroffen, die achter overgordijnen van zijde, over een 

trumeau-tafel met smaakvolle bloemvazen cn allerlei 
luxe-artikelen zaten, welke i n de nederige stulp des 

j werkmans natuurlijk niet op hunne plaats zijn. Ten 011-
i regte wordt niet zelden menig welgesteld gezin gebaat, 
'j en woont men wel kleintjes maar toch netjes, voor 

een betrekkelijk geringen huurprijs. O p die wijze 
I kan de huur zelfs betrekkelijk hoog gesteld cn wel 
1 eenige rente uitbetaald worden, maar het doel , voor 

den arbeider beoogd, is volmaakt gemist. Doch 
laat ons hier niet in politick-ekonomische of bespie
gelende beschouwingen treden, en liever over de ver-

i eischteu spreken, die bij den bouw eener arbeiders
woning — zeer bepaald — behooren te worden in acht 
genomen. 

In de eerste plaats het terrein. 
Ongetwijfeld zijn het gehalte en de l igging van den 

I grond, die tot den bouw van arbeiderswoningen be

stemd wordt , van het hoogste belang, en telken male 
zou eene oratie over de or iën ta t ie , door deskundigen 
te houden, niet ondienstig zijn. Niet zelden koopt 
men terreinen, die voor het doel van het te stichten 
gebouw ongeschikt z i jn , en niet het minst is men 
genegen, des werkmans woning in achterafhoeken of 
op onregelmatig ombouwde gronden en terreinen te ves
tigen. Dat is verkeerd. Licht en lucht, zon en warmte, 
ruimte voor cn achter, ccn vaste grond, ccn open, 
ruim cn regthoekig terrein, z ie , dit zijn bepaalde 
vereischtcn voor eene arbeiderswoning. De wind
streek moet insgelijks als van grooten invloed wor
den beschouwd. De voorgevel met de dagelijksche 
woonvertrekken ten oosten en westen te plaatsen, is 
lang niet zoo verkieslijk als dat deze zuidwaarts l ig
gen. Den voor- of den achtergevel moet men zoo 
mogelijk naar het zuiden keeren, cn de l igging der 
vertrekken zoodanig regelen, dat de huis- of woon
kamer nimmer vlak op het noorden is. Maar ook 
hier moet dikwerf zeemanschap gebruikt , en op de 
plaatselijke gesteldheid der omgeving gelet worden. Ik 
wil gelooven, dat iemand zich tc dien opzigte kan dood 
ergeren, zonder dat hij sterven zal ten gerieve van een 
tegenpartij, die precies doet alsof hij doof is. 

Wat moet de bouwmeester van arbeiderswoningen 
nu wel niet l i jden, wanneer hij zich gesteld ziet tus
schen praktische eischen, schrale beurzen en sociologi
sche domooren of wijsgceren, die met regt Satans: dat 
zijn hier „ vakbedervers" hecten ? 

Geen arbeiderswoning moet gebouwd worden op 
een veen, moeras of vochtigen grond, zonder dat deze 
grond met zand en klei droog en vast is gemaakt. 
Onder de vertrekken, is een steenen vloer in cement 
of beton zeer aanbevelenswaard ; op dezen brenge men, 
met behoorlijk tusschenruim van lucht en togt, eene 
tweede of houten bedekking, minstens eene trede 
boven de straat gelegen. Gronden waar het water 
blijft staan, moeten vooral worden gedraineerd. Voor
namelijk zorge men voor droogte, en metsele de fon
damenten der p i ï v é k u i l e n , de vervalbakken enz. met 
harden steen en tras. De plaats of het bleekveld is 
steeds ter grootte van de oppervlakte des gevels te 
verkiezen. Geene boomen, hooge muren of gebouwen, 
mogen het terrein omringen en insluiten. Geene ste
gen, poortjes of naauwe toegangen naar de gebouwen 
en woningen. Al les open, zigtbaar, ru im. Waar binnen 
of buiten de woningen afscheidingen noodig zijn, dient 
'aen deze uit latwerk te maken, opdat de luchtstroom 

vrij bli jve, en ieders eigendom voldoende kan afgeslo
ten worden. Bij deze algemeene opmerkingen zouden 
wij minstens even zooveel van bijzonderen aard kunnen 
voegen, allen ontstaan door de lokale gesteldheid en 
door den aankoop van terreinen of gebouwen buiten 
den bouwmeester om. — Ten blijkc hiervan herinner 
ik mij de navolgende bonwdagorder: „ M a a k mij van 
die kast", — het was een groot fabriekgebouw met 
lage verdiepingen en van achteren zonder licht of 
lucht , — „ m a a r wat arbeiderswoningen", zeide eens 
een rijk man tot m i j , „ dan geeft het ding nog wat 
rente." Ik heb die „ k a s t " opgemeten, hare l igging 
en gehalte bestudeerd, en daarna beleefd moeten wei
geren aan den wensch van mijnen lastgever te voldoen, 
omdat ik den ambachtsman eene betere woning g u n , 
dan hij daar voor zijn geld had moeien huren. 

In de tweede plaats de inrigting der woning. 
Hie r zou de vraag te pas komen: tic inrigting van 

welke soort arbeiderswoning? Voor den vrijgezel i n 
tie stad of op het land, of voor huisgezinnen in of buiten 
de steden? W i j antwoorden: voor de laatsten, cn meer 
bepaald voor de woning in dc stad. Waar de vrijgezel 
betrekkelijk nicer huur kan betalen voor éénc kamer, 
dan de huisvader-daglooner voor twee of meer, daar 
valt het in het oog, dat ecu zoogenaamd blok wonin
gen voor ongehuwde mannen en vrouwen (natuurlijk 
in afzonderlijke gebouwen, tamelijk ver van elkander 
verwijderd) veel grootere geldelijke voordeden zal op
leveren , dan het gebouw dat bestemd is voor gehuwde 
ambachtslieden, die vaak veel kindertjes hebben of 
krijgen en dus meer ruimte behoeven. Aan hunne 
huisvesting is onze beschouwing meer speciaal gewijd. 
Deze woning moet minstens bestaan uit twee kamers, 
en als het kan daarenboven nog een afzonderlijk keuken
tje of kook- en tevens waschplaats bevatten. De kaniers 
moeten liefst achter elkander gelegen zijn, omdat dit 
de luchtverversching bevorderen kan. En hier doet 
zich weder eene zeer belangrijke vraag op, wier vol
ledige beantwoording het bestek van deze bijdrage 
niet gedoogt. Zij is deze: Moet en kan ieder huisgezin 
eene afzonderlijke woning verkrijgen als een huisje of 
collage gebouwd, of wel is het te vermijden? en vorderen 
de ekonomie en de renteleer, dat die woningen, zoo 
als in Enge/and, Pr nissen en Frankrijk, vier, vijf, 
zes hoog bij wijze van pakhuisverdiepingen worden op
eengestapeld? W i j erkennen het wenschelijke van een 
eigen huisje voor ieder gezin, maar zijn overtuigd dat 
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in groote steden, waar de terreinen duur zijn en het 
leven veel geld kost, aan ieder arbeidend gezin bezwaar
lijk een afzonderlijke woning en haven kan worden ver
huurd. De uitkomst heeft te Am-sterdam doen zien, 
dat aan de aandeelhouders in het reuzenblok van 104 
woningen, gebouwd in het plantsoen aan de Wïïlems-

poor/ aldaar door den architekt p. J . H A M E R en af
gebeeld in het vorig stuk der Bouwkundige Bijdra
gen, niet meer dan 3 o/0 rente kan worden uitbetaald. 
D e 48 woningen der Vereeniging Salerno, wier af
beelding bij dit opstel is gevoegd, hebben tot heden 
4 a 4Vs °/ 0 netto winst of rente opgeleverd. Iedere 
arbeiderswoning moet bevatten twee vertrekken elk 
van minstens 14 vierk. el oppervlakte en ter hoogte van 
28 palm a 3 el van vloer tot vloer. Ieder volwassen 
persoon of slaper moet 15 kub. el inhoud, elk k ind 
behoort de helft daarvan ter beschikking tc hebben. 
M a n , vrouw en vijf k inderen, die zich i n twee vertrekken 
verdeden, hebben dus ongeveer 70 kub . el lucht noo
d i g , dat is iedere kamer van ongeveer 35 kub. el in 
houd. Wenschelijk zou het z i jn , indien een gezin drie 
kamers kon hebben, als : een vertrek, tot slaapkamer 
voor m a n , vrouw en de kleine kinderen ingerigt, en de 
twee andere tevens tot nachtverblijf van oudere jon
gens en meisjes dienende. De deuren van deze behoo
ren zoo ver mogelijk van elkander verwijderd te zijn, 
en mogen, in het belang der goede zeden, niet open 
blijven staan. Niets mag gemeenschappelijk zijn. Ieder 
gezin moet zijn eigen en doorloopend privé hebben, ge
lijk zijn kookfornuis, gootsteen, kasten, berging voor 
turf en op zolder een ruimte, door latwerk gevormd. 
De ingangen, portalen en trappen, van arbeiderswo
ningen in de steden voor vier , zes of acht gezinnen, 
behooren ru im , lucht ig , goed verlicht, brandvrij en 
gemakkelijk tc zijn. 

M e n verwijdere deze zoo ver mogelijk van elkan
der , bestemme voor iederen bewoner een eigene schel , 
een eigenen vui ln iskoker , rigtc alle vensters zoo i n , dat 
zij een boven- en benedenluchtstroom in de vertrekken 
te weeg brengen, door het bovenraam als tcgenwigt 
aan dat van beneden te doen dienen. M e n geve aan 
de oppervlakte der glasruiten minstens het vierde deel 
der oppervlakte van ieder vertrek. Men bouwe geen 
bedsteden met zoogenaamde paarden en onderlagen, 
bed- en andere p lanken, en were de aardappelen ma
gazijnen daaronder. M e n plaatse ijzeren kribben of le
dekanten in daartoe bestemde en bij dag aan het oog te 
onttrekken ruimten, bij ons bekend onder den naam 

van alcoven. M e n scheide alle huisgezinnen geheel van 

elkander af. Voor de bleekvelden zijn verkieslijk lage 

separatiemuren van één steen dikte met hekken daarop; 

men plafonnere de zolderingen, zorge voor doeltreffende 

opgaring van regenwater in tonnen of bakken en 

goede wegvoering van gootsteenwater in vervalputten. 

M e n bepleistere de muren in zachte harmonieuse kleu

r e n , en weigere het niet, als de huurders, voor eigen 

rekening, een papiertje op de wanden van hunne ka

mers, wil len plakken. 

De meergenoemde architekt H . A . D A R B I S H I R E le

verde in the Building News van 1863 een zeer 

belangwekkend opstel over de town dwellings and 
cottages in London. Daarin verklaart hij z i ch , om der 

kosten w i l l e , tegen het beplakken van de muren met 

papier. De schrijver wijst op de groote liefhebberij van 

den arbeidenden stand voor de beeldende kunsten (?), 

en op den lust om met allerlei printjes en afbeeldingen 

naakte muren te dekoreren. H i j rekent dat ieder gezin 

minstens 10 zoodanige schilderijtjes in de muren spijkert; 

hij is van oordeel, dat iedere prent of plaat op 10 

plaatsen wordt gehecht, en komt tot de konklusie , dat 

op die wijze 100 gaten ontstaan, die de muren en het 

behangpapier beschadigen, en telken reize bij wisseling 

of verhuizing van de bewoners door den eigenaar be

hooren te worden gerepareerd. H i j zegt: als het waar 

is dat „ d e mensch een verslindend beest i s , dan zijn 

kinderen verslindende diertjes", en daarom behooren zij 

in de arbeiderswoning weinig kattenkwaad te kunnen 

doen. Verder herinnert die deskundige dat alle armen de 

versche lucht bijna haten; hij zegt dat vele soorten van 

ventilatiesystemen niet deugen, en de beste luchtzui

vering naar zijne meening die i s , welke te weeg 

wordt gebragt door in de buitenmuren gemetselde stee-

nen met gaten en openingen voorzien, waardoor 

frissche lucht kan instroomen. Diezelfde denkbeel

den heeft men ook hier te lande in praktijk gebragt, 

maar de bewoners hebben die openingen — dood een

voudig — digtgestopt. In Engeland kan , zoo lezen 

w i j , een gebouw van 3000 vierk. voet oppervlak, en 

van 5 verdiepingen , minstens veertig arbeiderswoningen 

bevatten. In deze woningen zijn SO ; i 90 vertrekken, 

10 sekreten (dat is 24 te weinig), 8 waschplaatsen, 

8 waschtobben en 8 waterketels ten gebruike gege

ven. De berigtgevcr voegt er b i j : „ D c lust om pit

toresk te bouwen, en proeven te nemen met nieuwe 

materialen en konstruktievc vindingen, is op het land 

veel grooter dan in de steden. Voorsprongen en uit

bouwen staan op een gebouw beter dan lange regte l i j 
nen." (Volmaakt waar, maar er zijn ook wel uitbouwen, 
die zich beter op de teekening dan in de realiteit voor
doen). „ Gekleurde steenen, banden van versierde tegels, 
verglaasd aardewerk, en andere aantrekkelijke zaken, 
mogen al eene afwisseling in een opstand geven, maar 
zij behooren bij kleine gebouwen met belangrijk voor
behoud te worden aangewend." Bij den bouw van ar
beiderswoningen zouden al die fraaiheden zeer te onpas 
zi jn, en bij ons te lande wordt er voor verkwist ing 
of zoogenaamde probeerderij in den regel — vrij wel — 
door de bouwheeren gezorgd, vooral als de bouwsom 
die zij noodig hebben er nog niet i s , op het oogenblik 
dat de bouw reeds tot onder de kap is gevorderd. 
E n die gevallen zijn helaas! in onze magnifieke (?) dagen 
niet vreemd meer. 

Keeren wij nog een wijl in onze arbeiderswoning 
terug, om te spreken over de opgaring en de verwijde
ring van de faecale stoffen en nog eenige andere onder
werpen. D i t konstruktief onderdeel is een der minst kie-
sche en tegelijk een der meest gewigtige. Veelal worden 
de kui len binnenshuis gelegd; dit keuren wi j , al moge 
het een bezuiniging opleveren, even streng af, als riolen 
onder de kamers. Bij reparatie van zoodanige r io len , of 
bij ru iming der privaatputten, (die nooit mogen worden 
uitgebaggerd maar wier lediging door uitpompen moet 
geschieden), ontstaan tallooze bezwaren voor de bewo
ners. De sekreetputten en riolen metsele men in ce
ment, rigte ze in om alles tc bewaren, en legge ze buiten 
op straat of op de opene plaatsen. Ieder p r ivé t rech te r 
sluite men met wijde stankkonnnen goed af; vooral 
een luchtraam in ieder sekreet. De afvoerbuizen van het 
dakwater en van het gootsteenwater, brenge men 
als er duinwater in de woningen kan zi jn, tot in reuke-
looze vergaarbakken buitenshuis, die minstens twee 
malen per week, op last van den verhuurder, behoo
ren te worden gereinigd. Het vuilnis en de asch, 
(in bakken op te garen), behooren natuurlijk iede
ren morgen te worden weggehaald. Zinkputten 
voor het vuile of overtollige water moeten in het 
hoofdriool op straat loozen, en met vaste roosters 
en ijzeren klep tegen den stank gedigt zijn. M e n 
kan er op de opene plaatsen om de 10 e l , één aan
brengen, en de goten of geulen moeten goed afwate
rend gemetseld z i jn ; opene goten voor de huizen 
zijn zeer verwerpelijk. 

In iedere woning behoort te zijn een stook- of 
kookplaats, die men met deuren of met een schuif 

en tegenwigten moet kunnen digtmaken. 's Winters 
moet in elk vertrek gelegenheid tot stoken zijn. In 
de kamer waar gekookt wordt , kan daartoe gevoegelijk 
een koperen kagchelbos in den boezem der stookplaats 
worden gemaakt. De versche buitenlucht kan , door af 
te sluiten roosters, langs of boven het plint worden 
ingevoerd; de verbruikte lucht vlak onder het plafond 
van het vertrek ontsnappen. Ventilatiekokers voor ver
schillende woningen dienende zijn af te keuren. Zij 
verspreiden niet zelden zekere wandbeestjes, bevorde
ren in hooge mate de gehoorigheid, cn benemen dus 
het vrije ongedeerde leven. In iedere woning behoort 
overvloedig water, liefst duinwater, beschikbaar te zijn; 
en minstens moeten er twee l\ drie af te sluiten kas
ten, met bovenkasten zijn aangebragt. Rij gemis van 
duinwater moet er doeltreffende gelegenheid tot verkrij
ging van water uit welpompen bestaan, of kan dit 
door reservoirs op zolder en in pijpen tot iedere wo
ning en tot ieder pr ivé worden verspreid. 

Dat z i jn , naar mijne bescheidene meening, eenige 
van de voornaamste vereischten en opgaven, die de 
bouwmeester van arbeiderswoningen in het oog heeft 
te houden en, als hij kan , moet nakomen. Hoe velen 
zijn er niet bij te voegen! A a n betrekkelijk hoe wei
nigen kan men — zelfs met den besten w i l — vol
komen voldoen. De lokale omstandigheden, — wij 
hebben het reeds gezegd, — het terrein, de bouwsom, 
en vooral de verlangde rente, zijn oorzaak dat aan vele 
vaii de verstandigste wenschen niet kan worden vol
daan. E r moest een zeer streng politie-toezigt worden 
gehouden over alle misbruiken, die zoowel bij den 
verhuurder als bij bewoners van wcekwoningen zijn in 
geslopen. Slordigheid, onverschill igheid, gekijf, zede
loosheid, dat alles moest door kracht van rede en 
wapenen ophouden, of worden gestraft; terwijl van 
den anderen kant en van hoogerhand behoort ge
waakt te worden tegen onmatige eischen, inhaligheid, 
slecht onderhoud, verwaarloozing, te hooge huren voor 
krotten van kamers en onvoldoende woningen. Het best 
is in deze eene aanhoudende en strenge inspektie van 
gemeentewege; ambtenaren kunnen het schadelijke aan
wijzen of tot verbetering van de woningen verpligten, 
en anders ze afkeuren. 

W i j hebben ons voorgesteld in de derde plaats een 
woord te spreken over de voordeden die de we/inge-
rigte arbeiderswoning aanbrengt. 

Die voordeden zijn vele en van verschillenden aard, 
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zoowel bij He woningen en bloc, nis bij de afzonderlijk 
gebouwde, welke laatsten wij ver boven dc eersten 
verkiezen. De wetten der staathuishoudkunde dienen 
hier als basis te worden beschouwd. Dc vraag is : kan en 
zal de staathuishoudkunde den daglooner aan cene goed-
koopc en goede woning helpen? Wi j antwoorden ont
kennend. M A L T H U S , streng en regtvaardig als hij was, 
zegt ons o. a. het volgende: „ Indien alle bchoeftigen 
volkomen konden worden geholpen en de armoede uit 
het land gebannen, door hun drie-vierde van de rijk
dommen der vermogenden af te staan, dan zou ik 
dc allerlaatste z i jn , om eene enkele lettergreep tegen 
zulk een maatregel in tc brengen; (wij niet); maar de 
ondervinding heeft geleerd, dat met kwistige en on
verstandige ondersteuning de ellende zelve in k l i m 
mende mate toeneemt; (zeer juist en regtvaardig); nu 
kan men redelijkerwijze niets, dat naar eenige verbe
tering zweemt verwachten, tenzij de behoeftige klasse 
zich op zich zelve verlate en daardoor voorzigtigheid 
en voorzorg leere." Maar M A L T H U S vond en vindt nog 
hevige bestrijders in zijne leer, en dat zijn de socia
listen en de philanthropcn. De eersten laten wij gaarne 
voor wat zij z i jn , maar wij waardeeren in hooge mate 
de bemoeijingen van de laatsten ten beste der arbei
dersklasse. W e l moet die stand zich zeiven in vele 
opzigtcn helpen en voorzorg leeren, maar waar de 
magt van het geld ontbreekt verliest zelfs de kei
zer zijn regt, tenzij zijne rijke onderdanen er toe bij
dragen hem dit te verschaffen. De woning van den 
arbeider kan niet anders dan deels door philanthro-
pischc bemoeijingen, deels uit zedelijk en maat
schappelijk pligtbesef worden verbeterd. Praatjes vul
len h ier , gelijk bijna overal, geen gaatjes. Aan prins 
A L B E R T van Engeland komt boven allen de eer 
toe, dat hij de eerste was die zich deze zaak in 
1S51 daadwerkelijk aantrok. Niets schreeuwde meer 
om hervorming dan de rampzalige w o n i n g , waarin dc 
arbeider van voor 20 jaren met vrouw en kinderen 
gedoemd was zijn leven door te brengen; en sedert 
de medici hebben aangetoond, dat menig leven werd 
bekort door den vochtigen, ellendigen toestand van dc 
woningen, heeft men over het algemeen met goed 
gevolg getracht het vraagstuk op te lossen, hoe den 
arbeider cn zijn gezin eene meer gezonde en ruime, 
goedkoopo en doeltreffende woning kon worden ver
schaft. 

H e t is ontegenzeggelijk waar , dat men niet een
stemmig denkt over het nut en het heil dat allerlei 
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bouwvereenigingen stichten, met dit doel tot stand 
gekomen; velen schatten de partikuliere nijverheid on
eindig hooger. Het ligt buiten ons doel, het voor cn 
tegen van beide meeningen te omschrijven. Den ge
wonen en bijzondcren ondernemingsgeest verkiezen ook 
wij in elk geval boven de bemoeijingen van meer 
of min wetgevende en heerschende maatschappijen, 
die, hoe, weldadig ook, niet zelden den bouwlust van 
zoo velen dooven cn te niet doen, terwijl zij zich veelal 
een belangrijk deel van de ontvangst aan administra-
tieloon toeeigenen, dat voor den partikulier als direkte 
winst is aan te merken. 

De huurwaarde, de koopwaarde en de kosten van 
aanbouw: ziedaar de drie gegevens voor het gehalte 
van elk te bouwen huis , en vooral van elke arbei
derswoning. 

De huurwaarde als punt van uitgang nemende, is 
mijn gevoelen, dat de hooge huurprijzen een zeer be-
driegelijke maatstaf z i jn , om te- oordeelen of er wer
kelijk in eenige stad behoefte aan nieuwe huizen of wo
ningen bestaat. De niet zelden aan te toonen wanver
houding tusschen vraag en aanbod, tusschen loonen 
of verdiensten en huurprijzen, doet even dikwerf eene 
geringe behoefte voor eene groote, als een groote voor 
in het geheel geene aanzien. AVaar aarzeling i s , of 
geen bewijs kan worden geleverd, daar wordt de be-
driegelijke meening, als zouden hooge huren de maat
staf zijn dat er nieuwe huizen noodig waren, nog ver
hoogd. Stelt eens twee huizen van gelijk gehalte en 
bouwsom, in verschillende buurten gebouwd, dan zal 
er tusschen beide gebouwen altijd een groot verschil in 
huurprijs zijn op te merken. Het huis, in eene aanzien
lijke buurt , zal meer opbrengen dan dat in een ach-
tcrafbuurt gelegen, of aan den buitenomtrek eener stad 
gebouwd. H i j die zich met een achteraf buurt verge
noegt, of wiens belangen niet aan een aangeduide plaats 
verbonden z i jn , zal goedkooper wonen, dan degene 
wiens werkkr ing hem in het centrum of in de meest 
fashionable buurt roept. E n niemand verlaat gaarne 
eene won ing , die voor zijne zaak goed is gelegen en 
hem lijkt. Ieder w i l liefst in het centrum z i jn , en van 
daar dat schier overbevolkte in dc kern van bijna iedere 
welvarende stad cn de hooge huurprijzen van die ge
deelten. Wordt het zamenpersen, het op- en ineendruk-
ken van bewoners al te e rg , of verhoogt men tel
ken reizc dc huur , dan zal de minvermogende man 
het eerst genoodzaakt zi jn, dc door hem uitverkoren 
en jaren lang bewoonde buurt te verlaten. Geen am-
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bachtsman kan b. v. voor hooge huur in een voor
name straat gaan wonen. De weerstand, dien de meer 
gegoede aan het wijken en verhuizen kan bieden, door 
telkens hooger huur te betalen, oefent een grooten 
invloed uit op den huurprijs, en het is juist de mate 
van den steeds onzekeren weerstand, die tot grondslag 
der berekeningen en ondernemingen bij huizenbouw 
moet genomen worden. Huizen en arbeiderswoningen 
zijn niet anders dan vastgelegd kapitaal, dat aan veel
vuldige kansen of aan vermindering en vermeerdering 
van waarde onderhevig is. Niemand kan dus vooraf 
zeggen, dat de huizenbouw uit liefhebberij, of uit spe-
kulatie-geest, of als geldbelegging goede rente zal af
werpen. Een enkel dekreet, eene enkele bepaling of 
gebeurtenis, die duizenden drukt of zegent en hun geld 
ontneemt of brengt, is voldoende de waarde van het 
gebouwde met 50 °/ 0 te verminderen of te verhoogen. 

De lust tot het bouwen van gezonde arbeiders
woningen in Londen vond zijn ontstaan in 1834, tij
dens in die stad door de typhus-epidemie duizen
den en duizenden arbeiders en minvermogenden stier
ven. De architekt S M I R K K aldaar was de eerste die 
voor zoodanige woning voorloopige plannen heeft ge
maakt. Later is hij opgevolgd door den thans zoo 
beroemden H E N R Y R O B E R T S . Maar van 1834 tot 1851 
heeft men er te Londen over gepraat. N a 1851 heb
ben, in alle groote steden der beschaafde wereld, 
vereenigingen en bouwmeesters zich beijverd, en zoo
veel mogelijk getracht voor de beschikbare middelen, 
doelmatige woningen op te r igten, die beantwoorden 
zoo niet aan a l le , dan toch aan zeer vele eischen, 
niet zelden op kongressen door geleerden in een paar 
minuten vastgesteld. In Stockholm, Rotterdam, Karls
ruhe, Utrecht, Weenen, Gouda, Londen, Bazel, Florence, 
Parijs, Amsterdam, Boston, Delft, Berlijn, Arnhem, 
St.-Petersburg, 's Gracenhage, Frankfort, Schiedam, 
enz. enz. zijn, voor maatschappelijke en eigen kapitalen, 
dergelijke woningen in legio gebouwd. 

W a t hebben zij aan rente betaald? De beloften ver
schillen van de ui tkomsten, en dc uitkomsten zijn 
hier en daar zelfs ver beneden de verwachting gebleven. 
In Engeland, dat ons in dit opzigt tot voorbeeld strekt, 
omdat de huren er hoog zijn en dc arbeidende man, vol
gens b l . 20 van het belangrijk verslag over 1852 , van de 
Vereenigiug len behoeve der arbeidersklasse te Amsterdam, 
voor 3 k a m e r s / 3 . 0 0 , voor 2 kamers / 2.10 en voor 
esnc kamer / 1.20 betalen kan , heeft dc gemoedelijke 
architekt R O B E R T S ui tgerekend, dat de gemiddelde rente 
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nog geen 2 3 / i percent bedraagt, ofschoon de engelsche 
verslagen fiksweg bijna 4 ' / 2 vermelden. L o r d S T A N L E Y 

deed in 1803 in eene vergadering te Londen het voor
stel , een blok van 200 arbeiderswoningen tc bouwen, 
als: 40 l i / 4 . 5 0 huur per week, 00 woningen ï i / 3 . 8 0 , 
40 a / 3.20 en 00 a / 3 in de week. — Maar hoe 
zou onze arbeider zulke sommen kunnen betalen? E u 
toch werd door die vergadering het voorstel aangeno
men en voor / 150,000 i i i den bouw deelgenomen. 
N o g verklaarde lord S T A N L E Y , dat een blok van 20 
familiewoningen zou kosten 2,300 p. st. of f 27,000. 
W i j begrijpen niet waarom de rentebetaling in Londen 
zoo verbazend laag is tegenover de hooge huren. — 
Te Berlijn ziet het er nog slechter uit. Daar hebben 
de ondernemers de voorwaarden tot eigendomsver-
kri jging door de huurders moeten intrekken. Dat 
de besturen die arbeiderswoningen doen bouwen, 
niet zelden allerlei groote en kleine feilen, ondanks 
hunnen w i l en hunne edele bedoelingen, begaan, is 
buiten twijfel; van daar dat vereenigingen niet zelden 
eene zieke, maar ook eene berispelijke zijde verkrij
gen , waarvan de arbeider of huurder tracht partij te 
trekken. He t edel streven en hoofddoel i s : de ver
mindering van de sterfte op alle leeftijden, en daar
toe hebben de vereenigingen gelijk vele part ikulieren, 
zoo hier als elders, veel goeds bijgebragt en voor den 
werkenden stand gesticht. Een kelder die altijd onder 
water staat, een zolder met open dak , lage kamers zon
der lucht en l ich t , een woning zonder iets dat tot ver
aangenaming van het gezin dient, af te keuren, of 
deze te koopen en te vernietigen: wie dit doet han
delt braaf. De sterfte-registers brengen ons nog voor
beelden in overvloed dat de oorzaak des doods niet ver 
te zoeken i s ; vraag het den geneesheer, en voor menig 
geval zal hij u de slechte woning noemen. E n toch is 
er in vele landen en steden nog geen wet , om die holen 
en gaten, voor dieren te slecht en toch door men
schen bewoond, in onbruik te kunnen stellen. 

In Nederland is over een paar belangrijke punten, 
als wij ons niet vergissen, tot heden geene ondervinding 
opgedaan, omdat zij niet in praktijk zijn gebragt; wij 
bedoelen: de geheel afzonderlijk gebouwde woning van 
den arbeidsman, en de eigendomsverkrijging door dezen. 
Ik heb reeds vroeger de vrijheid genomen, te vermelden, 
dat ik voor mij de afzonderlijk of geheel vrije woning 
(cottage), bestaande b. v. uit 2 kamers, kleine keuken, 
open plaats of b leekveld , en zolder, met een afgescho
ten vertrek van dezen, verre voor den ambachtsman 
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zou verkiezen, boven het zoogenaamde pakhuis of 
de woningen en bloc gebouwd. H e t is buiten kijf dat 
i n vele gevallen aan dezen onzen wensch, d ie , zoo wij 
vertrouwen, door anderen en bijzonder door het am
bachtsgezin wordt gedeeld, niet kan worden voldaan. 
Waar een slecht terrein met f 20 de vierkante el is 

* betaald, daar behooren verschillende verdiepingen goed 
te maken wat aan de fundamenten en aan den grond 
moet ten koste worden gelegd; maar wij oordeelen, 
dat op terreinen die bijna als geschenken worden ver
eerd, of die betrekkelijk weinig van aankoop per wo
ning hebben gekost, (zoo als de grond b. v. voor 
het gebouw in het plantsoen bij de Willemspoort te 
Amsterdam, d i e , bedriegen wij ons niet , voor ieder 
der 104 woningen, later voor 110 gezinnen ingerigt , 
slechts heeft gekost ƒ 1 9 a ƒ 2 0 ) , geene vier hoog 
woningen gebouwd moesten worden. Hoe meer de 
arbeiderswoningen afgescheiden of afzonderlijk zijn, 
te beter zullen zij aan haar doel beantwoorden, en 
waar allerlei kombina t iën van k o n s t r u k t i ë n , als van 
de trappen en van de ingangen moeten worden aan
gewend, om het bouwkapitaal te verminderen of de 
rente te verhoogen, daar blijven gebreken bestaan, 
die door zeer velen met kracht zijn en worden bestre
den. M e n denke o. a. aan de bevordering van onzedelijk
he id , en de mogelijke verspreiding van e p i d e m i ë n , aan 
het door gemeenschappelijke ingangen en portalen 
uitgelokte babbelen der bewoners, en de zoo druk
kende onvrijheid; aan de betrekkelijk altijd geringe 
ru imte , en het gemis van een behoorlijken zolder; 
men denke aan den last van het k l immen vooral voor 
kinderen en bejaarden naar de bovenste verdiepingen. 
Bi j gebouwtjes, die als op het land staan, woont het 
gezin onder zijn eigen dak , en geniet oneindig meer 
vrijheid. N u zou de vraag deze z i j n : als zoodanige 
woning ƒ 1 per week opbrengt, en er is 8 °/ 0 bruto 
huur ontvangst noodig, om den aandeelhouders 4 a 5 °/ 0 

rente uit te keeren, kan zij dan in of nabij eenige 
stad voor ƒ 0 0 0 a, ƒ 7 0 0 gebouwd worden? M i j dunkt 
dat hierop bevestigend kan geantwoord worden, mits 
het te bouwen aantal minstens honderd bedroege en 
de grond goedkoop te verkrijgen ware. W i j durven 
dit antwoord geven naar aanleiding van de onder
v inding , door ons opgedaan bij den bouw van eenige 
woningen ten plattelande, en herinneren dat de ont-
werpen van de heeren D A N I Ë L J . S A N C H E S en J . D E , 

H A A N , achter het verslag der Maatschappij Tot bevor- |( 

dering der Bouwkunst van 1804 gevoegd, betref- 1 
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fende dit punt vele belangrijke toelichtingen geven. 
Een mijner vrienden nam eens een paar jaar gele
d e n , tijdens de diskussiën in eene vergadering over 
dit belangrijk onderwerp gevoerd, aan, precies zoo
veel zelfs welingerigte brandvrije arbeiderswonin
gen te bouwen, waar i k maar wi lde , voor ƒ 5 0 0 a, 

ƒ 0 0 0 het stuk. Ik vroeg er hem vijf, liet hem de 
keuze van het terrein en weet niet hoeveel reeds 
klaar zi jn. Het bewijs dat die som veel te gering 
was had ik voor mij op een — niet betaald — ont
werp met bestek en begrooting, op last van een 
mil l ionair vervaardigd. Eerlang zal dat ontwerpje 
voor 4 huisgezinnen op p l . 20 van het Album voor 
bouwkundige schetsen, 3 e serie of deel, te zien z i jn ; 
ik verzoek den inteekenaars of koopers eens te w i l 
len onderzoeken, in hoeverre, zelfs bij vereenvoudi
g i n g , wij al of niet gelijk hebben. 

Het tweede punt is de eigendomsverkrijging. — Ook 
hierover is veel tc zeggen, maar wij wil len kort z i jn , naar 
aanleiding van den titel dien dit tijdschrift heeft. Bijna 
allen erkennen de wenschelijkheid voor den ambachts
man dat hij eene woning in eigendom kan verkrijgen, 
en velen verwonderen z ich , dat tot heden geene 
maatschappij is gevestigd, om dat doel voor te berei
den en met waardigen gang te bereiken. M i j dunkt , 
dat de mogelijkheid daartoe bestaat, en deze zelfs ver
zekerd is tegenover welgezinde huurders , een goed
koop bouwterrein en een groot kapitaal. W i j veroorlo
ven ons een stelsel in herinnering te brengen, dat door 
wijlen een onzer vermogende en weldadige stadgenooten 
is i n praktijk gebragt. Deze heer had een landgoed en 
12 vaste arbeiders. Telkens als hij daar in het voor
jaar kwam wonen, en ook als hij tegen den winter 
vertrok, gaf hij zijnen arbeiders ieder zooveel rijks
daalders, als zij achtereenvolgende jaren bij hem ge
diend hadden. E r waren, die tweemaal 's jaars 20 
ïi 30 rijksdaalders ontvingen, en toch eene zeer 
matige huur moesten blijven voldoen aan hunnen wel
doener, die ook hun huisheer was. Het spreekt van 
zelf dat het geld ter administratie het best was ver
trouwd in de handen van hem die het gaf en voor 
ieder der werklieden een spaarpot bestierde. Was 
n u de som voldoende geworden, dan werd daarvoor 
een huisje — natuurlijk tegen zeer bil l i jken prijs — 
overgenomen *). Alzoo kwam de werkman door vlijt 

«) Sommige woningen voor arbeiders op het platteland zijn niet 
duur. In n°. 17 van het weekblad de Opmerker van 28 Juli 1866, 
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en t rouw, op eerlijke wijze i n het bezit eener eigene 
woning; en werd het hem als arbeider gegund, vele 
jaren den edelen man te dienen, (die op ru im 80-
jarigen leeftijd overleed), dan ontving die arbeider — 
als eigenaar eener woning — nog menig rijksdaal
dertje bovendien. 

A l s op die wijze, ieder brave en vlijtige werkman 
eene woning van zijne verdiensten kon koopen, dan 
zou zich de philanthroop stell ig verzoenen met den 
staathuishoudkundige, welke beide, over zoo vele za
ken , en niet het minst over het financiewezen, nog 
zoo bitter overhoop l iggen. 

W i j gaan eenige toelichting geven van de 48 ar
beiderswoningen, op p l . X I I I in plan en opstand af
gebeeld, die wij de eer hadden in de jaren 1854 en 1855 
voor de Vereeniging Salerno te bouwen, op een bepaald 
terrein aan de Lijnbaansgracht, nabij het Weesper-
plein gelegen. De Vereeniging Salemo, gedachtig 
aan den roem, dien de geneeskundige school reeds 
in de elfde eeuw verwierf, door hare voorschriften 
ter bevordering van de gezondheid, kwam te Am
sterdam tot stand in den jare 1853. Tien ingeze
tenen, behoorende tot de deftige burgerklasse, ver-
eenigden zich en waagden een poging bij hunne 
stadgenooten, tot verkri jging van het noodige ka
pitaal voor den bouw van arbeiderswoningen. Zij 
slaagden hierin. H e t werk kon met uitzigt op goed 
gevolg worden begonnen. De plannen voor de ge
melde 48 woningen werden ontworpen en met de be
stekken en begrootingen door het bestuur goedge
keurd. Daarna werden deze woningen in September 
1854 publiek uitbesteed cn aan de minste inschrijvers, 
de heeren c. D E Z W A A N J R . en H . J . K O P E R , voorname 
aannemers alhier, ter opbouwing, onder direktie van 
schrijver dezes, gegund voor de som van ƒ 41,302. 
Deze bouw heeft voor hen en ons stellig nog wel 
eenige aangename en interessante herinneringen. 

D e woningen zijn verdeeld in twee rondom v r i j 
staande gebouwen. He t voorgebouw, aan de gracht 
gelegen, bevat op 4 verdiepingen 10 woningen elke 
van twee kamers, de eene groot 4 el in het vier-

wordt berigt dat door de kommissie voor den brand tc Haeften 
aldaar is uitbesteed, met bijlevering van alle materialen, aan 
den aannemer D. w . VAK MAUUIK, te Drempt, het bouwen van 
20 arbeiderswoningen, tot con bedrag van ƒ 9 8 1 0 , dat is f 192 
het stuk. Elke dezer woningen kost met den grond en alle ver
dere onkosten waarschijnlijk niet meer dan ƒ 5 6 0 . 
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kant, de andere 4 el bij 2.20 metende, buiten 
de kasten en de ruimte voor slaapplaatsen. Het 
achtergebouw bevat, op 4 verdiepingen, 32 woningen. 
Zestien daarvan bestaan uit ééne kamer, metende 3.40 
c l breedte bij 4.60 el diepte, en de 16 overige uit twee 
vertrekken, het eene van 3.40 bij 4.60 e l , het andere 
metende 1.90 bij 4.60 el . A l l e woonkamers z i jn , van 
vloer tot vloer gemeten, 2.80 el hoog. E lke woning 
bevat eene alcove als slaapplaats, waarboven kasten, en 
eene geschikte ruimte voor ijzeren k inderkr ibben, 
waarvan de Vereeniging er één ten gebruike gaf; een 
kookplaats of open schoorsteen met eigen rookkanaal, 
's winters af te s lui ten, als wanneer een kookkag-
che l , die tevens het vertrek verwarmt, kan gebe
zigd worden; voorts drie ruime kasten, in eene van 
welke de gootsteen in gemeenschap met dc buiten
lucht is geplaatst, allen met bergplaatsen daarboven. 
Eindelijk heeft iedere woning een doorloopend pri
vaat van gebakken aarde en looden afsluitklep, een 
zolderruim en duinwater ad libitum. A l l e kamers, 
portalen, trappen, pr ivés en zolders zijn ruim voor 
licht en lucht toegankelijk. Voor luchtverversching 
zijn de bovengedeelten der trapportaal-ramen als 
ja lousiën bewerkt; de deuren zijn met openingen 
als schuiven boven manshoogte voorzien; in ieder 
kamer-lichtkozijn is een benedenraam dat opwaarts, 
en een bovenraam dat naar omlaag schuift; enkele licht
ramen der kleinere vertrekken zijn tuimelend gemaakt. 
De versche buitenlucht vloeit , als de ramen gesloten 
zijn, tot in ieder vertrek, langs eene te regelen ope
ning in het p l i n t ; de verbruikte lucht ontsnapt in dat 
geval door het gat voor de kagchelbuis, die onder de 
zoldering is aangebragt. De grondoppervlakte van 
iedere benedenwoning is in sterke metselspecie ge
plaveid. Tusschen deze en den houten vloer op dito 
l iggers, is een luchtruim van 40 ned. duim hoogte. 
Ieder gezin heeft een zoldertje, dat door latwerk 
is gevormd. Op de opene plaatsen zijn 10 af tc slui
ten bleekvelden, die voor alle gezinnen beurtelings 
beschikbaar zijn. De privaatkuilen, vuilnisbakken en 
vervalputt.cn liggen allen buitenshuis. Het regen- of 
werkwater wordt op de opene plaatsen door putten 
en spruiten tot in den wal gevoerd. Iedere trap is 
ter dienste van acht gezinnen: een noodzakelijk ge
volg bij den bouw van blokwoningcn op dure ter
reinen. De vui ln isbakken, die op de opene plaat
sen zijn, worden dagelijks geledigd. D c twee ge
bouwen brengen jaarlijks aan huur de som van 
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f 3100 op. De 16 woningen in liet voorgebouw aan de 
Lijnbaausgrucht doen gemiddeld ƒ 1.50 per week; de 
bovenste ƒ 1.30. De huur der woningen is voor iedere 
verdieping 10 cent goedkooper. De 32 woningen in het 
achtergebouw variëren van 80 centen tot ƒ 1 . 3 0 . Iedere 
verdieping is daar 10 en 20 cent per woning goedkooper. 
De woningen van beneden zijn natuurlijk de duurste. 

Gelijk reeds werd berigt, is den aandeelhouders 
4 a 47a pCt . per jaar uitgedeeld. In 12 jaren tijd 
heeft de Verecniging Salerno bijna den halven inleg aan 
rente terugbetaald. Iedereen zal overtuigd zijn, dat 
zoodanige uitkomst, vergeleken met andere rentebeta
l ingen, zeer bevredigend mag genoemd worden. Geen 
cholera-geval heeft zich bij de nu heerschende epidemie, 
i n die woningen tot heden (20 Augustus) voorge
daan. Eene groote kandidatenlijst van huurders getuigt 
dat de woningen gewild zijn. Zeer weinig schade wordt 
door wanbetaling geleden. Tot heden is de Vereeniging, 
die haar kapitaal met vele duizenden gulden vergroot 
zag, ondanks haar ijverig pogen er niet in geslaagd een 
geschikt en goedkoop terrein voor arbeiderswoningen 
te vinden. M e n i g uitgewerkt bouwplan, op haren last 
vervaardigd, kwam niet tot uitvoering. Een terrein i n 
de Westerstraat alhier werd door de Vereeniging ver
kocht, omdat haar bestuur en architekt het niet doel
treffend oordeelden. Moge ook deze Vereeniging, opge
rigt met het doel om arbeiderswoningen te bouwen, 
geen moed verliezen en steeds wakkere bestuurders 
en vele deelnemers vinden, om hare taak te blijven 
vervullen, zoo als zij dat wenscht en van plan is. 

Over den eigenaardigen bouwstijl , de zamenstel
l i ng en dc keuze van bouwmateriaal, passende voor ar
beiderswoningen, behoeven wij in dit tijdschrift niet in 
bijzonderheden te treden. Ieder deskundige heeft des
betreffende zijne eigene zienswijze en theorie, steunende 
op de praktijk en de ondervinding. W i j achten dit als 
voortreffelijk voor de bouwkunst; voor hare vrije ont
wikkel ing kan elk stelsel van zeer hooge waarde zijn. 
Hoe meer er dus bekend wordt gemaakt, des te be
ter voor de studie van het onderwerp en zijne realisatie. 

W i j eindigen deze bijdrage met opgave en over
name der titels van eenige belangrijke boekwerken en 
geschriften, die in de laatste jaren zijn verschenen, 
en alle handelen over den arbeider en zijne woning. 

Congres general d" hygiene de Bruxelles. Session de 1852. 
Die Wohnungen der Arbeiter und Armen, von c. w . 

H O F F M A N N . Berlin 1852. 

The Cottage homes of England. B y .r. w. S T E V E N S O N , 

London 1851. 

Verslag van de Vereeniging ten behoeve der arbei
dersklasse te Amsterdam. 1852 en volgende jaren. 

Journul mensuel des truvaux de T académie nationale, 
agricole, muuufacluricre et commercia/e etc. Sept. et 
Oei . 1853. Considerations hygièniqucs sur les maisons 
de Paris. 

Notulen van het Koninklijk instituut van ingenieurs. 
1851—1852. Bladz. 14 en vgg. 

Over de wcrklooneu cn den toestand der arbeidende 
klassen, door J . M . M A C C U L L O C H , E S Q . U i t het Engelsen 

dooi' W . S L O E T T O T W E S T E R H O L T . Zwolle 1853. 

D U C P I S T I A U X , Projet dassociation fnancière pour 
l'umélioruliou des habitations. Bruxelles 1846. 

R O B E R T S T R A N G E , Lodging houses acts. Loudon 1851. 

O H . G O U R L I E R , Des voies publiques et des habitations 
a Paris. Paris 1853. 

Rapport sur la proposition dé M . H A R O U - R O M A I N re
lative a l'assainissement des habitations insalubres. Amiens 
1851. 

J . B . R E M O N T , Rapport contenant les renseignements 
recueillis a Londres sur les truvaux a"assainissement. 
Liége 1853. 

Royal Agricultural Society's Prize Model Cottages. 
London. 

Prize Model Cottage. London. 
Twee rapporten. An Act for Promoting the Public 

Health, 31 Augustus 1S48, en An Act to consolidate 
and continue in force for two years the Metropolitan 
Commission of Sewers, 4 Sept. 1S48. 

R . D . G R A I N G E R , Report on the present Stale of cer
tain part of the Metropolis. 

H . R O B E R T S , The Dwellinys of the Labouriny Classes. 

H E C T O R G A R I N , The Habitations of the Industrial 
Classes. 

Rudimentary Treatise on Cottage Building. Price 1 sh. 

Model Cottages by R O B E R T S . Price 5 sh. 

W I G G E N T O N ' S Model Dwellings. Pr ice 10 s. 0 d. 
The Labourer s Friend, published monthly, price 3 d. 

Cottage Pamphlet, being plane and suggestions for 
dwellings in ugricultural districts; containing seven 
designs for agricultural cottages, in pairs, and a 
design for a lodging house for fourteen unmarried la
bourers, adapted to ugricultural, mining and quarry 
districts, with sundry remarks on the construction of 
cottayes. Price 6 d. 

Working drawinys, at a large scale, with speci-

ficationn, etc., for ugricultural labourers cottages, ac
cording to the designs given in the Cottage Pamphlet. 

A Working Drawing, with specif cations and bill 
of quantities, for a lodging house, adapted for un
married labourers in agricultural, mining and quarrg 
districts. Price 5 sh. 

A Working Drawing of dwellings for the labou
ring classes, adapted for towns or villages, in rows 
or streets. Price 2 s. 6 d. 

Plan, elevation and description of the Society's 
model buildings, Bagnigge ll'els, Pentouville, to accom
modate twenty-three families and thirtg aged women. 

Plan, View and Description of the Societg's model 
lodging house, in George Street, Bloomsburg, to accom
modate 104 single men. 

Plans, Views and Description of I he Society's model 
houses in Streatham Street, Bloomsburg, to uccommo-
dale forty-eight families. 

Plan and Description of the renovated lodging 
house, n°. 2 Charles Street, Drurg Lane, to accom
modate eighty-two single men, together with Plan und 
Description of the model lodging house, n°. 7 6 , Hal
ton Garden, to accommodate JiJ'/g-seveu single women. 

Rules for the management of a lodging house, 
for unmarried workmen and labourers, with the duties 
of the superintendent. 

TS. H. The Principles on which these Eules are framed 
will apply to Lodging Houses generally. 

Allotments: viz., General suggestions for commen
cing and laying out allotments, with rules for allot
ment tenants. 

Plain Instructions for the most prof table manage
ment of a cottage garden, or an allotment of land. 
Price 4 sh. per hundred. 

Monthly Directions for cotlayc gardening in streets. 
Price 8 sh. per hundred. 

Loan Societies ;viz.,rules and regulations under which a 
loan societg's business mag be advantageously conducted. 

Cheap and nutritious food for cottagers families. 
Price 1 d. 

Account of the Industrial Schools at Aberdeen. Price 2d . 

Useful hints for labourers; 32mo, Fi rs t and Second 
series, published by J . W . P A R K E R , S t rand , Price 1 sh. 
8 d. each. 

The essentials of a healthy dwelling, door H . R O - I 
UERTS met afbeeldingen, London, J . R I D G E W A Y , 169 
Piccadil ly, van welk boek een uittreksel te lezen is 
°p blz. 7 en verv. in The Building News, 1863. 

The economy of cottage building, door J . B A I L L E Y 

D E N T O N , met vele bouwplannen, voorkomende op blz. 
376 en volgende van the Building News, 1S64. Deze 
schrijver berigt o. a. dat eene arbeiderswoning met drie 
slaapkamers in Engeland kost f 1560 a / ' 1800 ; 
met twee dito vertrekken f 1080 a f 1500 , [en met 
éénc slaapkamer van f 840 tot f 1200. De huur van 
dc twee eerste soorten zal. ongetwijfeld voor den ne
derlandschen daglooner-ambachtsman te hoog zijn. 

W i j zijn overtuigd dat het reeds gemelde verslag 
aan Zijne Majesteit den koning over tfde vereischten 
en inr ig t ing van arbeiderswoningen" nog in onze 
dagen van volle kracht i s , en noodigen hen die het 
niet kennen u i t , zich dit werk met 9 platen, die als 
graveerprodukten vrij wat te wenschen overlaten, aan 
te schaffen. 

W i j vestigen in het bijzonder de aandacht van den 
lezer op de jaarlijksche verslagen der Vereeniging 
ten behoeve der arbeidersklasse te Amsterdam, die 
door haren sekretaris, dr. c. E . H E Y N S I U S , met veel 
zaakkennis en takt zijn opgemaakt, en belangrijke 
wenken voor de bouwpraktijk geven. 

Wanneer deze bijdrage eenige nuttige wenken be
vat, ter bevordering van het groote doel , door zoo 
velen met stalen ijver en trouw nagejaagd, ten einde 
den ambachtsman voor weinig huur eene doeltreffende 
woning te verschaffen, dan zal de ondergeteckende 
zich ruimschoots beloond achten. Waar getracht wordt 
de belangstelling in even belangrijke als weldadige on
derwerpen levendig te houden, daar vindt ieder wel
gemeend woord altijd eene goede plaats. Moge aan 
deze mededeeling die eer bij den lezer te beurt va l len! 

W i j ver trouwen, door de opgave van de groote 
boekenlijst, ruime gelegenheid tot lektuur te heb
ben aangeboden, en veroorloven ons, den belang
stellenden i n het onderwerp, waarover deze mede
deeling loopt, met alle bescheidenheid dc vraag en 
het antwoord te herinneren door den beroemden 
wijsgeer K A N T uitgesproken en vervat in deze woor
den: I N W E L C I I E R O R D N U N G A L E E I N K A N N D E R F O R T -

SCIIRITT Z U M B E S S E R N E R W A R T E T W E R D E N ? N I C H T D U R C H 

D E N G A N G D E R D I N G E V O N U N T E N I1INAUF, S O N D E R N D U R C H 

D E N V O N O B E N H E R A B . " 

Amsterdam, 

20 Augustus 1866. 
J . H . L E L I M A N . 
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BESCHRIJVING VAN VERBRIJZELMACHINES. 
Vertaald uit het „Zeitsolirift des Architecten- and Ingenicurs-Vereins für das Königreich Hannover, 

Band X I , Heft 4, Jahrgang 1865," door den heer "W. K O K , te Nicuwcdiep, 

(MET E E N E 1 'LAAT. PI» XIV.) 

Be hier volgende beschrijving bevat eene korte 
schets van verschillende toestellen om steen, erts enz. 
tot kleine stukken te verbreken. De vroeger hiertoe 
aangewende machines werkten veelal door middel van 
een op een aanbeeld slaanden hamer bij wijze van 
stamper en vijzel, zoodat de verbrijzeling door stooten 
geschiedde. 

Bi j eene latere inr igt ing geschiedde de werking 
door het tegen elkander persen van twee bakken , en 
dewijl de voorwerpen slechts beurtelings, één voor 
één, (omdat de bakken niet g lad , maar gegroefd, of 
met pyramidaalvormige punten voorzien zijn) herhaal
delijk geduwd of gedrukt worden , volgt daaruit ten 
laatste verbreking. De hierdoor verkregen voordeelen 
zi jn : l e dat de stukken regelmatiger en beter te sor
teren zijn cn 2" dat de afval minder is. 

De amerikaanschc machine van B L A K E , verbeterd 
door A V E R T , fig. 1, heeft een vasten en een bewege-
lijken bak, die door een kniehefboom bewogen wordt. 

Eene machine met bakken van 0.51 el lengte en 
die van boven een afstand van 0.178 el van elkan
der hebben, heeft in weinige oogenblikken 10 ton (a 
1000 kilo) gereed, ingeval de bakken van onderen 
0.04 el a 0.045 el afstand hebben; waarbij de wer
k ing op 15 paardenkracht berekend wordt. 

De ton kost aan beweegkracht benevens het in
brengen der steenen enz., 30 centimes, (f 0.14) 
zonder interest, reparatie der machine enz. D c bak
ken maken 200 bewegingen in de minuut ; 50 zulke 
machines zijn in de granietgroeve bij Kirkleszhall in 
werking om steengruis voor wegen te verkrijgen, die 
nu 30 centimes (f 0 .14) , in plaats van vroeger 2 fr. 
50 cent. ( / 1 . 4 4 ) per ton kosten. De prijs van zoo
danige machine is 0000 francs (/ '2820). 

De kleinste toestellen, die van deze soort gemaakt 
worden, wegen 3 l / 2 ton en kosten 3500 fr. ( ƒ 1 6 4 5 ) . 
Zoodanig een werkt in eene leigroeve der Vereenigde 
Stalen en levert 40 ton per dag. M A R S D E N was ge
tuige dat die toestel 3—3 1 /« kub . el per uur vergruisde. 

Te New-York werkt thans zulk eene op groote 
schaal ingerigte machine, die voor het Centraal-park 
steengruis levert, waarvan de grootste stukken door 
een zeef met ringen van 0.0508 el middellijn moeten 
kunnen vallen. 

Vroeger kostte de kubieke el 11 francs ( ƒ 5 . 1 7 ) , 
nu slechts 3 fr. 50 cent. ( ƒ 1 . 9 1 ) , zoodat de kosten 
van aankoop der machine ruimschoots gedekt worden, 
zonder te spreken van de winst in tijd. 

Geschiedt de bewerking in steengroeven, dan wor
den de machines bij voorkeur zoo gesteld, dat de 
steenen van boven af door middel van cene goot toe-
glijden; in andere gevallen bezigt men hijschtoestel-
len , en worden sporen aangelegd, ten einde de wagens, 
die tot het opladen dienen, zoo nabij mogelijk den toe
stel te brengen. Het hierdoor tot aflevering gereed zijnde 
materiaal kan tevens zonder prijsverhoogiug over een 
afstand van 50 eng. mijlen vervoerd worden, terwijl 
vroeger dit meer kostte niet alleen, maar bovendien de 
afval verloren ging. Overigens zij opgemerkt dat de 
tanden waarmede de bakken voorzien zi jn , naar de be
stemming van het materiaal een meer spitsen of plat
ten vorm moeten bezitten. 

Te Gateshead wordt voor vuursteenen een gebe
z igd , die met snijtanden voorzien is. 

De door D I J C K H O F F vervaardigde machine met twee 
beweegbare bakken, fig. 2 , verdient in vele opzigtcn 
de voorkeur, waartoe hare eenvoudige zamenstelling 
bijdraagt, He t bovenste gedeelte van den bak wordt 
door een gebogen kruk-as bewogen, terwijl het schar
nier waarom de bak beweegt, aan het onderste ge
deelte daarvan geplaatst i s , zoodat de tusschenruimte 
slechts weinig verschilt. 

E l k e bak heeft dus den hal ven weg af te leg
gen, waardoor de slag der gebogene as k le iner , en 
dus ook de tandraderen en de assen ligter kunnen 
wezen, dan ingeval slechts één der bakken beweeg
baar is. Het geheele zamcnstel van gegoten ijzer, dat 
door sterke schroefbouten verbonden i s , wordt bij deze 
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machine als doeltreffend ingerigt beschouwd. De bak
ken zijn voorzien van diamant-vormige uitspringende 
tanden van gegoten staal, die naar beneden kleiner 
worden; deze punten beletten tevens het opspringen der 
steenen die gedrukt worden. O m naar behoefte eene 
groote of kleine opening van onderen te bekomen, 
kunnen de rader-assen en daardoor ook de bakken 
verder verwijderd of digter tot elkander geplaatst 
worden. 

Eindelijk i s , tusschen de met punten voorziene pla
ten en de bakken, hout als elastische tusschenstof 
aangebragt. 

De machines van B L A K E en D I J C K H O F F zijn beide 
met vliegwielen voorzien, om de gelijkmatige bewe
ging der bakken te bevorderen. 

Bij de machine van D I J C K H O F F werpen twee man 
van een stelling of steiger de steenen in de bak
ken; na de verbrijzeling vallen de stukken op een 
riem zonder e ind , om ze ter plaatse en ter hoogte 
van den wagen te brengen, waarna zij vervoerd wor
den. Is de machine hoog genoeg geplaatst, zoodat de 
steenen onmiddellijk in den wagen kunnen val len, dan 
is natuurlijk het gebruik van den riem onnoodig. 

Met drie man, waarvan twee de steenen inwerpen 
en één den wagen bij afwisseling aan- en wegschuift, 
kunnen in 12 uren 100,000 ki logr . ijzererts tot stuk
ken van aanvankelijk 0.35 ïi 0.50 el grootte verkleind 
worden. 

M e n kan van steenen die met de hardheid van 
ijzererts overeenkomen, in 12 uren 25 kub. el steen
gruis gereed maken, waarbij de tandraderen slechts de 
middcldrukking uitoefenen van het vermogen waartoe 
zij berekend zijn. 
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M e n bezigt in dit geval gebogene assen of excen
trieken van een halven slag. De bakken doen dan 
30 stooten of drukkingen in de minuu t , bij eene aan
wending van 4 paardenkracht; dit getal is echter vei
l i g tot 40 a 45 te vermeerderen. 

De grootte der doorvallcnde stukken kan tusschen 
0.015—0.04 of 0.05 el afgewisseld worden. Zij heb
ben om de genoemde redenen eene meer regelmatige 
gedaante dan die welke de machine B L A K E oplevert, 
waarbij het doorvallen aanhoudt gedurende den ge-
heelen slag dien de bak doet. 

De in 1861 gepatenteerde verbrijzelmachine van 
C H A M B E R , tig. 3 , werkt door eene hydraulische druk
k ing met twee cylinders, die den bak eene sl in
gerende beweging om een as in het midden geeft. 
D e d rukk ing wordt door een kleinen zuiger uitge
oefend, die door een excentriek bewogen wordt, waar
door zij beurtelings den eenen cylinder indringt en 
den anderen uittreedt. Door de hoeveelheid stoom i n 
eiken cylinder kan de zuigerslag geregeld worden. 

Deze machine doet 300 bewegingen in de minuut , 
en doordien zij dubbel werkt , krijgen de steenen 000 
stooten in de minuut. De zuigerslag is 0.17 e l , en zij 
verkleint steenen van 25 en zelfs van 30 duim zijde 
tot stukken van 2 a 3 du im. ( A R M F . N G A Ü D , Publication 
induxlrielle, vol. 16 , livre 1—2, pag. 1—75.) 

Blijkbaar zijn deze machines in gebruik bij het 

aanleggen van M a c - A d a m wegen, doch, tegenwoordig 

bij de vele toepassing van bé ton in ons l and , zouden 

zij daarbij zeer nuttig kunnen aangewend worden tot 

het maken der daarin benoodigde steenstukken. 
V E R T . 

BIJ H E T GEBOUW VOOR K A N T O R E N , 
Singel, X 18, te Amsterdam. 

Medegedeeld door den heer I. G O S S C H A L K , ingenieur-arehitekt te Amsterdam. 

(MET T W E E P L A T E N . PL. X V E N XVI.) 

I k kan mij voorstellen, met hoeveel angst en ver

wachting een dichter de uitgave van zijn eerste werk 

verbeidt; met hoeveel opgewondenheid de dramaturg 

reeds van te voren leeft i n de toejuiching, die hij 

van het publiek te gemoet ziet; dat de tooneelspelcr 

zijn optreden bestudeert, in zich zeiven onophoudelijk 

het oog rigtende naar de koele c r i t i c i , daar beneden in 

het parterre, wier handgeklap zijne hoogste voldoening 

is. A l hun hangen en bangen, hun haken en ver

langen is echter niets tegen dat van den jongen ar-
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chitekt, die eindelijk, en veel te langzaam voor zijnen 
haast, zoo gelukkig is zijn eerste werk uit den grond 
te zien oprijzen. 

E n geen wonder! Wat al kleine praktische moeije
lijkheden grijnzen hem van alle kanten toe. A l s hij 
zijnen eersteling bij aanbesteding doet uitvoeren, zal dan 
niet de aannemer van zijn zelfstandig optreden mis
bruik maken? zich met kwade trouw zoeken te ver
rijken ten koste van den bouwheer? A l s het in daggeld 
geschiedt, zullen dan niet de ambachtslieden den spot 
met hem drijven en, veinzende hem niet te begrijpen, 
hem i n moeijelijkheden wikkelen ? 

Daarvoor kan hij zich echter nog eenigzins, door 
naauwgezetheid, geduld en behoorlijke voorbereiding, 
wachten. Hetgeen hem het meest met bange verwach
ting moet vervullen, ontstaat uit het mocijclijkc om zich 
het op te rigten gebouw geheel en al zoo voor den 
geest te roepen, dat hij het effekt kan overzien en 
overtuigd is van de juistheid en het voldoende van 
alle afmetingen. 

Men ig gebouw, dat op een teekening gunstig 
uitziet, valt in uitvoering verbazend tegen. M e n i g 
paleis, dat ons in afbeelding een lust i s , door schoon
heid van proportie, maakt in de werkelijkheid een 
zeer gewonen indruk. Menige k e r k , die ons in beeld 
door rijkdom van détails verrukt, laat ons — als wij 
haar binnentreden — koud. E n al teekent men nog 
zooveel perspektieven, al maakt men nog zooveel 
schetsen in kleuren, het bezwaar wordt daardoor niet 
overwonnen. Immers teekent men streng in l i jnen, 
in de uitvoering vertoonen zij zich geenszins zoo scherp. 
Eerste oorzaak van een ander effekt! 

K leu r t en schaduwt men zijne teekening, bij een 
te voren aangenomen stand der zon, alles keert zich 
om als 's middags de schaduwen langer worden, als 
bij het verwisselen der jaargetijden dc zon zelfs in het 
zenith den gewenschten stand niet bereikt , als zij bij 
regenachtig weer zich geheel en al schuil houdt. 

Door de plaatsen die dc ornamenten innemen, door 
hunne meer of mindere hoogte, door het schuiven van 
lijsten en profilen, door de kleur der materialen, ver
toont zich het bouwwerk geheel anders dan in de ver-
tikale projektie, zelfs als in de perspektivische teeke
n ing , waar men zich wel zelden op alle détails kan 
inlaten. Derde oorzaak eener wijziging. 

Hoe zich tegen dit alles te wachten, hoe aan al 
die klippen te ontgaan, hoe te worstelen tegen al die 
moeijelijkheden, welke voor den streng zoekende niet 

uitblijven? Alleen gestadige oefening en strenge zelf
kri t iek kunnen daartegen wapenen. 

Meet nog zooveel gebouwen op, ga nog zooveel 
voor klassiek erkende werken met den passer in de 
hand na, het baat u weinig. Nooit zult gij er u zoo 
inwerken, als in het gebouw, dat gij eerst gedacht, 
daarna geteekend en ten slotte langzaam uit den grond 
hebt zien oprijzen, waarin iedere steen bijna zijne ge
schiedenis heeft, ieder profil herinneringen bij u opwekt. 

Ik spreek natuurlijk alleen voor hen, die zeiven zich 
een weg zoeken; niet voor die meê een slcndriaan be
wandelen of blinde navolgers zijn , en hunne ideeën put
ten bij het bladeren in een fransch prentenboek, hun 
door een commis-vogageur aangedragen. Hunne geeste-
teloozc produkten, waarmede niets beoogd wordt , niets 
bedoeld, hun mengelmoes van disharmonie en dispro
portie, blijven buiten aanmerking. Banaal als hunne 
beschouwingswijze, vlak als hun geest is hun werk j 
regtlijnig als de uiteinden hunner gevels de weg ter 
vergetelheid dien zij bewandelen. 

Ik sprak daar van zelfkritiek. In het volgende 
heb ik kort getracht die uit te oefenen. Wanneer ik 
beschrijf, wat ik gewild heb en niet bereikt, dat men 
het dan niet bcschouwe alsof ik de rest voor zoo vol
komen houd. Integendeel, niet ligt is iemand meer 
en nederiger van zijne fouten doordrongen dan ik . Van 
den anderen kant vergunne men mi j , door het vaak 
l igtzinnig uitgesproken oordeel van het publick of van 
lecken, niet anders dan na rijp onderzoek af te gaan 
van den weg, dien ik niet dan na lang nadenken heb 
gemeend mij te moeten afbakenen. 

M e n herinnert zich misschien nog wel den Vaude
ville Francais, waarvan de platen X V en X V I den 
plaatsvervanger voorstellen. Van binnen was het ge
bouw eenvoudig, maar muntte uit door aangename en 
comfortable inr igt ing. Gemakkelijke sialics, een ruime 
galerij , een klein doch goed geproportioneerd en in
gerigt tooneel, alles werkte meê om dc bevallige kon-
versaticstukken en geestige vaudevilles der nieuwe fran
sche school te doen genieten, vooral als zij vertolkt 
werden door de verleidelijkste mondjes, die ooit fransch 
spraken, gedragen door de zwierigste voetjes, die 
ooit door den cothurn der tweede klasse (die van het 
drama) waren geschoeid. 

Van buiten was het gebouw daarmee weinig in 
overeenstemming. Van onder in het midden een in

gang met lomp geprofileerde anten, l inks een direktie-
kamertje, regts een keuken tevens plaatsbureau, bei
de met gedrukte vensters, op de hoofdverdieping vier 
zware, gekanneleerdedriekwartzuilen, met enorm entre-
kolonnement en gekorniste l i j s t , eindelijk vier vier
kante zuiltjes, bij wijze van attika, en een hoog keper
dak , met gebroken v l akken , — zoo zag het er uit . 

Voeg daarbij, dat de basis der geëngageerde drie
kwart-kolommen strookten, niet met de vlugt van den 
gevel der onderverdieping, maar met den voorkant van 
den cordonband, die de onderverdieping afsloot, (een 
motief mede te vinden i n de meesterlijke kerk de Krijt
berg, niet ver van daar). 

Dat gebouw werd in M e i 18G4, — nadat weer eens 
een direkteur verdwenen was, n u echter een Nederlan
der, die ten koste van zijn vermogen aan het germaan-
schc element ingang had zoeken te verschaffen, — door 
de Amsterdamsche bouwmereeniging aangekocht voor on
geveer ƒ 2 0 , 0 0 0 , (een som die, naar men zegt, minder 
dan het vierde vertegenwoordigde van 't geen de aan
koop der perceelen, die er vroeger stonden, en het 
maken zelf hadden gekost), en mij werd de vereerende 
taak opgedragen, het in te rigten op eene wijze, 
dat het, met zoo weinig kosten mogel i jk , bij enkele 
kantoren verhuurd kon worden. 

N u was het geheele gebouw van één diepte; op 
de hoofdverdieping volgden een ruime foger, de schouw
burgzaal en het tooneel, elkaar onafgebroken op. I k 
voelde mij dus genoopt er binnenplaatsen in aan te 
brengen, en te beheijen. Lantaarns in het dak , waartoe 
men anders wel zijne tocvlugt neemt, v ind ik hoogst 
ondoelmatig. E r komt nooit versche lucht in het ge
bouw, cn bij warm weer is het cr onder als i n een 
broeibak zoo heet. 

He t dak zou , volgens het primitieve p lan , geheel 
behouden worden. N u was het gebouw altijd wat laag 
voor zijne breedte, en het scheen nog lager, daar l ie t 
tusschen twee zeer hooge huizen instond (waarvan een 
met kurieuse lijst). I k meende, door het dak om 
te draaijen en te breken door een groot dakl icht , 
het minder onaangenaam voor het oog te maken; 
daarin faalde i k : het gebouw ziet er altijd nog ge
drukt uit. 

Ten aanzien van de binncnvcrdeeling meende ik -— 
daar ik cr op uit was kosten tc vermijden — 
mij zooveel mogelijk aan de oude opgaande binnen
muren te moeten houden. Zoo dacht i k , dat de schei
dingsmuur tusschen voor- en achterkamer beneden cn 

D L . X V . 

li de voormuur van het tooneel gefundeerde muren waren, 
j D e n eersten behield i k dus, van den laatsten maakte 
' ik den voormuur van het achtergebouw. He t bleek bij 

het afbreken weldra , dat er geen fundering onder 
was. W a t had men gedaan? E r liep in het midden 
door het gansche gebouw een m u u r , vroeger de ge-
meene muur van twee pakhuizen. N u had men — 
ligtzinnig genoeg — uit de zijmuren daarop bogen 
geslagen van vijf el spanning, nagenoeg zonder por
r i n g , en daarop verder gebouwd. Reparatie in de aan-

j grenzende perceelen had noodzakelijk scheuring moe
ten veroorzaken. 

Vreemd stond i k ook te k i jken , toen er onder het 
gansche parterre nagenoeg geen enkel bind meer te 
vinden was. W a t had men daar gedaan? B i j de eerste 
restauratie gebruikte men zeker al de oude bindten. 
Daar deze niet bijzonder goed meer schijnen geweest 
te z i jn , had men ze aan beide zijden met 4 - en 6-

: duims-deelen versterkt. Door gebrek aan licht en 
' lucht waren de bindten zeiven geheel tot stof vermolmd, 
j terwijl de nieuwere deelen, door enkele spijkers ver

bonden, hunne plaats hadden moeten vervul len. 

W a r e het theater zoo bezocht geworden, als de 
directeur gaarne had gezien, dan had dit onvermijde-

, lijk ongelukken moeten ten gevolge hebben. H i e r en 
! daar was de vloer dan ook aanmerkelijk doorgezet. 

He t een met het ander was al terstond een bron van 
: moeijelijkheden met een aannemer, wiens be re idwi l l ig 

heid op het laagste pei l s tond, en met bouwhee-
r en , die all igt geneigd waren aan onervarenheid te 

| wi j ten, wat juist het gevolg was geweest van zuinig 
overleg. 

E r was mij geen programma gesteld. Ik dacht, 
dat het 't beste was, zooveel kamers mogelijk t e m a 
k e n , al werden zij wat k le in . Immers groote kooplui 
hebben wel ruimte aan huis. Maar makelaars cn k le i 
nere kooplieden zullen eer behoefte aan kantoren heb
ben , zoo redeneerde i k ; vandaar dus dat ik de deur 
in het midden aanbragt, voor een gang van 2 el 

! breedte, waardoor men dc diepte het best kan u t i l i 
seren, en overal voor licht en lucht zorgen. O p de 
eerste é tage kwam ik dus tot een doorgaanden schei
dingsmuur. Hie ru i t verklaren zich de gekoppelde ven
sters aldaar. H e t ware natuurlijk wel mogelijk geweest 
een andere inr ig t ing te vinden; maar ik vreesde, dat 
dan de porte-d-faux van het middengedeelte te veel 
iu het oog zou zijn gevallen. N u vindt zij hare oplos-

23 



— 351 — 

sing in den voorsprong van het middengedeelte be
neden. 

De koppeling der vensters moest mij naar een 
middel doen omzien om die als een geheel te doen voor
komen, zonder te veel het verband met het overige 
te verliezen. D e pilasters, —• waartoe ik bovendien 
nutt ig den Bentheimersteen kon gebruiken, die in pro
fusie aan het oude gebouw zat, — waren daartoe, naar 
't mij voorkwam, de geschiktste motieven. Door het 
doorloopen der stukken aa (zie détailblad'), verbond 
ik de impostbogen van de ramen onderl ing, en bragt 
ze als het ware weer op één standpunt met het 
muurvlak. 

Op de tweede verdieping heb i k hetzelfde nog 
eens in het oog wil len doen loopen, door in het 
midden een naar onder verdund stijltje te ordonneren, 
(een motief dat dc Renaissance dikwijls gebruikt). O m 
daaraan nog meer nadruk te geven, heb ik aan het 
metselwerk der beide pilasters drie stukken gehouwen 
steen met knoopen gegeven, terwijl het. stijltje er 
slechts een heeft, van geheel anderen vorm. 

Ik moet hier bekennen, dat de werking van dat 
alles veel minder is dan ik mij had voorgesteld. De 
doorloopende l i js t , die aan de beide vleugels misschien 
beter ware weggebleven, benadeelt ze nog al t i jd , 
niettegenstaande ik — om daaraan te gemoet te ko
men — het profil verminderd heb , en alleen den neus 
liet doorloopen. Ten aanzien der twee op elkaar gezette 
orden, acht ik het niet noodig mij te verdedigen. He t 
is nu eenmaal een drijven van de aanhangers der go
thiek , dat het niet mag , terwijl zij zelven zich niet ont
zien tien keer hetzelfde motief op elkaar te stapelen. 
V I O L L E T - L E - D U C treedt ook daartegen op , maar twee 
of meer rijen — zij het ook in vorm verschillende — 
dwergzuiltjes boven elkaar vindt hij goed. Iedere ver
dieping van een gebouw is als een Einheitliches to 
beschouwen, dat op een andere eenheid staat. M e n 
zou, op dc logica der gothikers doorredanerende, 
bijna kunnen beweren, dat een gedicht niet uit regels 
of volzinnen mogt bestaan. 

De rij a k r o t e r i ë n , die het dak afsluiten, zijn niet 
best gelukt. Zij zijn van terra-cotta, en daardoor moes
ten zij wat zwaar van vorm vallen. He t ware beter 
geweest ze van metaal of het een of ander metaalblik 
te vervaardigen. 

Over het gebruik der verschillend gekleurde bouw
stoffen nog een enkel woord. Do onderste voorsprong 
van zeer rooden Iluhrortschen baksteen, daarop de cor-
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donband en de basementen van blaauwen, en daarop 
de pilasters van witten Bentheimersteen, is een op
vo lg ing , die ik niet ligt meer aannemen zou. D e 
blaauwe steen werpt natuurlijk meer licht terug dan 

|i de roode. Daardoor schijnt het alsof de pilasters over 
den ondersten voorsprong heenhangen, waartegen ik 
toch zorgvuldig gewaakt heb. He t ware te vermijden 
geweest, door den ondersten sprong met blaauwen of 
met Bentheimersteen te bekleeden. 

H e t gebruik van verschillend gekleurd bouwma
teriaal blijft altijd aan groote moeijelijkheden onderhe
v i g , en vereischt een oefening en een fijnheid van 
gevoel, die men zich slechts langzaam eigen maakt. 

Ten aanzien der konstruktie valt weinig op te 

: merken. W i j hebben zeer te worstelen gehad met den 

: gestadig afwisselenden winter van 1864 op 1865. N u 

I eens goed weer, dan weer regen, plotseling daarop 

vorst, — dat alles legde aan den geregelden voort-

|i gang allerlei bezwaren in den weg. Voeg daarbij on-

j wil l ige en onbekwame ambachtslieden, en trouweloos 

opzigt, en gij hebt een beeld van al het verdriet , dat 

i mij dit gebouw berokkende. 

Ik herinner mij onder anderen, dat een metselaar, 

die mij als een wonder van bekwaamheid was voor

gesteld, geen strekschen boog in een anderhalfsteens 

muur wist te slaan. Voorzeker veelbeteekcnend voor 

de soliditeit der kons t ruk t i ën van den aannemer, die — 

als de meesten hier in Amsterdam — bij preferentie 

j op eigen hand werkt , eu die zich dan ook door een 

aantal platte li jsten, met en zonder kesolletjes bij iederen 

kunstvriend een treurige vermaardheid heeft verworven. 

De borstweringen , dc vleugels aan het dakvenster, 

j, de nokversiering, het saterkopje tusschen de beide 

imposten aan de eerste verdieping zijn van terra-cotta, 

naar mijne teekeningen vervaardigd bij TWISS & C O M P . 

te Arnhem. 
D e benedengang is bevloerd met cementtegels uit 

| een belgischc fabriek, eveneens naar mijne teekening, 
met een eenvoudig ornament op grijzen grond cn een 
rand met een Mcandertrek versierd. Zij voldoen ech-
ter slecht, worden mottig door het wasschen en ver
liezen alle scherpte. 

In plaats van plafonds, had ik tegen dc gehoorig-
heid gebruik wenschen te maken van expresselijk daar
toe vervaardigde stukken van den bekenden zandsteen 
van Cublenz, die uit vulkanischcn afval en kalk bestaat. 
Invallende vorst maakte dat zij niet op hunnen tijd hier 
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waren, zoodat ik de gewone wijze van doen heb moe

ten volgen. 

De restauratie van het gebouw was aangenomen 
door j . J. GOSEi.iNG voor / ' 2 1 . 4 5 0 ; hij had het regt om 
een groot deel der afkomende materialen na goedkeu
r ing te herbruiken. D c aannemingssom werd door uit
breiding en wijziging in het bestek aanzienlijk verhoogd. 

Ieder mijner geachte collega's, die genoodzaakt 

was met dien man een werk uit te voeren, zal zon

der verdere toelichting mij wel wi l len gelooven, dat 

mijne taak mij juist niet gemakkelijk gemaakt of ver-
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aangenaamd werd. Hoewel ik ten wil le van de Ver -
eeniging, die mij met haar vertrouwen vereerde, wel 
gewenscht had dat het werk i n andere handen ware 
gevallen, die baatzucht en ongeregeldheid wat minder 
verwarren met welbegrepen eigenbelang en het beloo-
nen van ver t rouwen, — beklaag i k echter de door
worstelde moeijelijkheden geenszins. 

Zij waren mij een heilzame les, en een onschat
bare bijdrage tot vermeerdering van mijne menschen-
kennis; terwijl zij mij hebben gepantserd tegen die 
soort van oneerlijkheid, welke te gevaarlijker i s , naar
mate zij over een gladder tong kan beschikken. 

MEDEDEELINGEN OVER DE NIEUWSTE TOEPASSINGEN V A N HET ZINK 
VOOR DAKBEDEKKINGEN. 

Medegedeeld door den heer W. C . V A N GOOR., architekt te Rotterdam. 

(MKT E E N E P L A A T . P L . XVTI). 

De derde van de vragen ter behandeling opgegeven 

op de 13 d ° algemeene bijeenkomst, dit jaar gehouden, 

heeft geen beantwoording gevonden. Deze vraag l u i d 

de : ,/ I n België wordt de dakbedekking met zink ruit

vormig toegepast. Is dit reeds hier te lande geschied? 

W a t is te zeggen over de k r imping en uitzett ing, 

het opwaaijen en de doorlekking van dit materiaal, 

en hoedanig is de verhouding van den prijs tegen

over de gewone of vlakke z inkbedekking?" W a t de 

reden van de niet-bcantwoording dezer vraag kan z i jn , 

durven wij niet bepalen; het schijnt ons echter toe 

dat die reden, zoo niet geheel, dan toch voor het groot

ste gedeelte op rekening moet gesteld worden van de 

nog geringe ') of in het geheel gecne toepassing, 

welke dit stelsel hier tc lande gevonden heeft, ten 

minste voor zoo ver mij bekend i s , is in of nabij 

mijne woonplaats daarvan nog geen gebruik gemaakt. 

Het komt mij voor dat dit stelsel eigenaardige voor

deden bezit, waardoor het opwaaijen van de dakbe

dekking voorkomen cn de nadeelige gevolgen van 

*) Eene dakdekking met ruitvormige zinken bladen is sedert 
een groot aantal jaren uitgevoerd op eeu buis tc Amsterdam, 
Kloveniersburgwal bij de Raamgracht. Thans wordt zij ook too-
gepast bij dc nieuwe huizen bij het Paleis van Volksvlijt cn het 
Amstel-lUtel aldaar. 

Noot van A. N. OODBFBOÏ. 

kr imping en uitzetting van het materiaal niet te vree
zen zi jn, vooral wanneer wij het vergelijken met de 
gewone wijze, waarop het roevensysteem bij ons wordt 
toegepast; wat de waterdigtheid betreft, is het zeker 
niet minder goed dan het roevenstelsel. De kosten van 
het ruitenstelsel zul len , naar het ons voorkomt, niet 
minder zijn dan die van andere zinken dakbedekkin
gen. Wanneer alles gelijk staat, vinden wij voor het 
ruitenstelsel een aanbeveling in zijne s ier l i jkheid, welke 
overeenkomt met die van een leijen bedekk ing , de 
schoonste welke wij kennen, vooral wanneer die op de 
wijze van koever- of kruisdak is uitgevoerd; ditzelfde 
schoon biedt het ruitenstelsel in zink aan. Hoewe l 
nu de kosten tusschen een leijen dakbedekking en die 
met zinken ru i ten , vooral wanneer van vrij zwaar 
zink gebruik gemaakt wordt , waarschijnlijk niet veel 
zullen verschil len, heeft het laatste echter boven het 
eerste eenige voordeden en wel vooreerst in de min
dere breekbaarheid van het zink boven de lei jen, 
waaruit van zelf, wanneer op het dak gewerkt of 
geloopen wordt, minder gevaar van beschadiging voort
vloeit ; ten andere kan de hel l ing van het zinken dak 
geringer zijn dan die van het leijen dak ; daaruit vloeit 
een vermindering van bouwkosten voort, terwijl de vrees 
voor opwaaijen van het zink en dc mocijelijkhcid van 
herstellingen zeker niet grootcr zijn dan bij de leijen. 
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W i j zouden zelfs genegen zijn aan te nemen, dat, wordt 
een dakbedekking volgens het ruitcnstelsel met zorg 
aangebragt, hoegenaamd geen vrees voor het een en 
ander behoeft te bestaan. Voor nadeelige gevolgen van 
kr imping en uitzetting van het metaal is mede niet 
te vreezen, omdat de deelen, waaruit de bedekking 
gevormd i s , ieder op zich zelf te k le in en de zamen-
voegingen van die deelen van dien aard zijn, dat voort
durend vrije werking aan het metaal verzekerd blijft. 

W i j wenschen het bovenstaande en volgende niet 
als een antwoord op de gestelde vraag beschouwd te 
z ien , want ondervinding ten deze ontbreekt ons ten 
eencnmale. M e n beschouwe dit opstel slechts als eeu 
poging , om d i t , naar het ons voorkomt, uitmuntend 
stelsel van zinken dakbedekking meer algemeen bekend 
te doeu worden. Hiertoe bieden wij onzen lezers een 
vrije vertaling aan van een artikel uit R O M B E R G S Zeit-
schrift fiir praktische Baukunst van 18G5. W i j hebben 
geoordeeld dat dit artikel zijne nuttigheid ook voor 
ons kan hebben, omdat, behalve een beschrijving van 
genoemd stelsel, ook andere stelsels ter sprake ko
men en daarbij voor de uitvoering van zinken dakbe
dekkingen en goten in het algemeen wenken gegeven 
worden behartigenswaard voor de praktijk. Die wenken 
betreffen vooral dc voorkoming van de gevolgen ont
staande uit de k r imping en uitzetting van het materiaal, 
waarop, naar het ons voorkomt, bij ons nog niet ge
noegzaam, bij het leggen van een zinken dak volgens 
het roevensysteem en vooral bij het maken van goten 
gelet wordt. 

He t bedoelde art ikel bevat: I , een beschrijving van 
de verbeteringen, welke in het roevensysteem naar 
het voorbeeld, zoo als dit i n België toegepast wordt , 
gemaakt kunnen worden; I I en I I I , de toepassing 
van gegolfde zinkplaten op de Belgische en Berlijnsche 
wijzen; I V , een beschrijving van het ruitenstelsel cü 
V , de meest doeltreffende inr igt ing van zinken goten. 

I. 

Bi j het roevenstelsel, waarbij steeds geheele vlakke 
zinkbladen gebruikt worden, is een dakbeschot noo
d i g , waarom deze bedekkiugswijze i n alle omstandig
heden kan worden aangewend. D c he l l ing , welke er 
aan gegeven moet worden, is van 15 tot 20 graden. 

In het algemeen is het noodzakelijk dat een zinken 
dak zoodanig gelegd worde, dat het metaal vrij in 
alle rigtingen kunne uitzetten en kr impen. Zoo als 
dit hierboven reeds met een enkel woord gezegd i s , 

wordt daarop bij ons, zelfs door specialiteiten in het 
vak , niet genoegzaam gelet, want bij de zamenvoeging 
van de op elkander volgende bladen, welke eenvoudig 
slechts 1 a 2 duim over elkander gelegd worden, spij
kert men de bladen op het dakbeschot vast, wanneer 
de naad gesoldeerd wordt. Wat zal hiervan het ge
volg moeten zijn ? B i j een verwarming van 0 tot 100 
graden C E L S I U S , zet zich het zink 1I3M u i t ; daar zich 
nu in ons land een verschil in warmtegraad van 00 
graden C E L S I U S kan voordoen, zal de grootste k r i m 
ping tot de grootste uitzetting opklimmen tot V570 , dus 
voor een blad van 2.20 el lengte 4 streep. Wanneer nu 
aangenomen wordt dat de bedekking geschiedt onder 
gemiddelde temperatuur, zal het aan beide einden beves
tigde b lad , bij strenge koude, 2 streep korter , en bij 
groote hitte 2 streep langer worden dan het op het 
tijdstip der bevestiging was. He t gevolg daarvan is 
dan ook het gewone verschijnsel van dc vorming van 
blazen in de zinkplaat bij groote warmte. Dat een 
menigvuldige herhaling van het zich vormen en weder 
verdwijnen van deze blazen op het zink nadeelig moet 
werken, is duideli jk, en dat daardoor, wanneer over 
die blazen geloopen wordt, ligt scheuren moeten ont
staan, is mede te verwachten. D i t moge nu al niet 
dadelijk geschieden, het is toch te vreezen dat het 
eenmaal gebeuren za l , en om dit gevaar te voorkomen, 
lcgge men het zink op de wijze zoo als dit in fig. 1, 
p i . X V I I in perspektief is voorgesteld, waarbij alle na
deelige invloed van kr imping en uitzetting voorko
men wordt. In plaats van de bladen, waar zij aan 
elkander komen, te spijkeren en te solderen, worden zij 
haaksgewijze in elkander gewerkt, als bij ii. O m het 
opwaaijen te voorkomen, worden midden i n het b l ad , 
aan de onderzijde, bij 0, een l i p , in fig. 4 grooter 
voorgesteld, gesoldeerd en op het dakbeschot vastge
spijkerd en aan de beide zijden van het blad haken, 
als bij e e, mede van zink en in fig. 3 grooter voor
gesteld, aangebragt en ook vastgespijkerd. Een der
gelijke inr igt ing verzekert aan ieder blad een vrije 
beweging. Bi j de bewerking moet er slechts op gelet 
worden, dat de verschillende inhakingen der bladen 
niet stijf tegen elkander, maar met eenige ruimte van 
b. v. 3 i i 4 streep, gelegd worden; anders zouden bij 
groote i nk r imp ing , wanneer de haken juist tegen elk
ander sloten, door de spanning, deze eenigzins uit 
elkander gewrongen worden, hetwelk een nadeelige 
opening voor het indringen van water zou veroorzaken. 
Stuit het dak tegen een hooger opgaanden muur, zoo 

als bij k k, dan verkrijgt het daartegen liggende 
blad een opstand van ongeveer 15 d u i m , welke van 
boven ook omgebogen word t , ten einde daarin de 
tegen den muur haakvormig omgebogen en vastge
spijkerde strook / / te kunnen werken. 

Overigens zijn i n fig. 1 a a, gelijk in fig. 2 4 , de 
dakdeclcn als in de r igt ing van de lengte van het dak 
aangebragt, voorgesteld. Verkieslijker is het ze, zoo als 
dit bij ons gebruikelijk i s , op gordingen in de r igt ing 
van de helling te leggen; omdat alsdan het water, het
welk naar onder het zink mogt inwaaijen of door dc 
wat digt op elkander klemmende haken opgezogen 
worden, beter naar beneden kan wegvloeijen en zich 
niet in eenigen naad tusschen de planken verzamelt, 
om vandaar naar binnen tc dringen of ander nadeel 
te doen ontstaan; b b zijn de zinkbladen; e de om
gebogen haak van het onderliggende b lad ; f f de 
houten roeven; g g de met zink bekleede roef; /; h 
de onder de roeven gewerkte plaatjes, welke na het 
leggen van het z inkblad , daarover worden omgebogen 
cn in fig. 5 grooter zijn voorgesteld. In fig. 2 is het 
een en ander op grooter schaal aangetoond; de letters 
hebben dezelfde beteekenis als i n fig. 1. F i g . 7 stelt 
de bekleeding van een boeibord voor. 

I I . 

De gegolfde zinkbladen hebben een vrij groot draag

vermogen , waarom zij , zonder gevaar, veel grooter las

ten kunnen dragen dan de vlakke bladen. De hel l ing 

der dakvlakken is van 20 tot 25 graden. Zi j worden 

het meest van zinkbladen van n° . 13 gemaakt; n° . 12 

en n° . 14 worden er ook wel toe gebruikt. 

De groote draagkracht van het gegolfde zink ver

oorlooft de zware gordingen en het dakbeschot weg tc 

laten, terwijl op de spantbeenen, op afstanden van 

0.90 tot 1 el slechts ligte ribben behoeven gespijkerd 

te worden. In fig. 8 is het profil van een gegolfd zin

ken dak voorgesteld. H e t dekken volgens dit stelsel 

is zeer eenvoudig en vooral aan te bevelen voor berg

plaatsen cn dergelijke gebouwen. D e bladen worden 

met 0.10 c l overstek over elkander gelegd en aan 

het houtwerk met verzinkt ijzeren haken bevestigd, 

welke onder tegen het blad gesoldeerd, of, is het 

dakspant van ijzer, aan hoekijzers, fig. 9 , gehangen 

worden. Bij een houten dakspant worden aan de b la 

den oogen in den vorm van fig. 10 gesoldeerd, die 

dienen om op de ribben gespijkerde haken, fig. 1 1 , 

door te la ten, zoo als dit in fig. 12 is voorgesteld. 

Tot meerdere duidelijkheid is in fig. 13 het aanzien 

van de bedekking van een dak in perspektief naar 

het belgische golfsysteem voorgesteld. In fig. 14 is de 

nok en in fig. 15 het profil van dc goot voor dit dak 

op grooter schaal gegeven. In fig. 14 hebben wij ons 

een afwijking van de oorspronkelijke teekening veroor

loofd; daarin toch is de nok afgebeeld zoo als die op 

onze plaat in fig. 29 is voorgesteld. Bi j eene derge

lijke inr igt ing bestaat echter geen gelegenheid de stroo-

ken i i in fig. 14 en 29 , over wier ombuigingen 

later de nokbedekking geschoven moet worden, vol

doende te bevestigen, tenzij men een eenvoudige sol

dering van het gegolfde blad tegen deze strooken, 

waarvan later gesproken zal worden, voldoende oor-

decle. De i n r i g t i n g , zoo als zij in fig. 29 is voorge

steld, kan echter zeer goed en weinig kostbaar zijn 

voor kleine te overdekken ru imten , als van 2 tot 3 

e l ; voor grootere achten wij haar minder aanbevelens

waard. 

Daar het gegolfde zink gemakkelijk op ijzeren dak

spanten kan aangebragt worden, is het zeer aan te 

bevelen voor gebouwen welke men brandvrij maken 

w i l . D e eenvoudigheid der bewerking veroorlooft dat 

bij dit stelsel geen soldering dan aan de nok behoeft 

te geschieden en de geheele bedekking weder gemak

kelijk is weg te nemen, zonder dat eenige beschadi

g ing der deelen te vreezen i s , waarom dit stelsel 

vooral voor provisionnele bouwwerken, als lootsen, 

kecten enz., is aan tc bevelen, omdat alles later weder 

voor hetzelfde doel zonder verlies te gebruiken is. 

I I I . 

He t berlijnsche stelsel onderscheidt zich hoofdzake

lijk van het belgische daardoor, dat dc bladen bij het 

eerste over de breedte, bij het laatste volgens de 

lengte gegolfd zijn en de berlijnsche golven kleiner zijn 

dan de belgische. Verder worden bij het berlijnsche stel

sel de naden ook gesoldeerd, waardoor het kostbaar

der is. 

D e hel l ing van het dak is 1 : 0 tot 1 : S. De bc-

bording bestaat uit 2 1/* duims schroden of ragchels, 

welke op een afstand van ongeveer 0.25 c l van elk

ander worden aangebragt. De verdeeling moet zoodanig 

geregeld worden, dat onder de stuitnaden der bladen 

een ragchel komt. M e n begint met op de onderste 

ragchel een strook zink aan te brengen, die min

stens 5 du im buiten het kapwerk moet steken, opdat 

het water behoorlijk kunne afdruppelen, waarom hij met 
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een omgebogen droipkant bewerkt wordt. In fig. 16 
is a b deze strook, c de druipkant , e e de ragchels. 
De haken voor het aanbrengen van de goot, worden 
op de onderste ragchel ingelaten en bevestigd; zij 
zijn in tig. 17 b b voorgesteld. 

Voor het walsen dezer platen wordt een wals-
werktuig van 0.84 el lang , en in doorsnede den vorm 
en de plaatsing van A13 fig. 27 hebbende, vereischt. 
De walsen zijn van gegoten ijzer en hebben inwendig 
een zware gesmeed-ijzeren staaf, die tegelijk voor tap
pen dient, tig. 28. 

De onderste strook z ink , welke op den druipkant 
l i g t , behoeft niet gegolfd te zijn. Zi j verkrijgt een 
breedte van 15 tot 20 duim en wordt langs de boven
zijde door kleine vertind ijzeren haken bevestigd, 
welke op afstanden van 20 tot 25 duim worden aan
gebragt. In fig. 18 is o d e f deze strook, waarop 
het. eerste gegolfde b lad , met 4 duim overdekking, 
gelegd en boven weder met haken als bij g h i be
vestigd wordt. De voor- of onderzijde van dit blad 
wordt nu bij iedere verdieping der golf op de onder
liggende strook bevestigd; hiertoe maakt men in iedere 
golf twee kleine insnijdingen en slaat den geheelen voor
kant met houten hamers neder; de daardoor gevormde 
platte naad wordt goed gesoldeerd. De volgende bladen 
worden evenzoo 4 duim over elkander gelegd, aan 
de bovenzijde met haken bevestigd en van onderen 
gesoldeerd. 

Moeten de loopende naden op elkander gesoldeerd 
worden, dan is het noodig dat dit op het verheven 
deel der golven geschiede; want doet men dit in het 
lager gedeelte, dan is liet duidelijk dat bij de gering
ste ondigtheid het water gemakkelijk naar binnen 
dringt. In fig. 18 is ui n de gesoldeerde naad. W i l 
men de loopende naden niet solderen, dan buigt men 
de zinkbladen aan beide zijden 4 duim breed in de 
hoogte, bevestigt ze door zinken haakjes en schuift 
er een roef over heen, wier deelen aan elkander 
gesoldeerd worden. In fig. 10 zijn a u dc dekbla
den , b b de haakvormige ombuigingen en is e de 
overgeschoven roef. 

A a n de nok worden de dekbladen digt tegen elk
ander gewerkt en de hierdoor gevormde naad op de 
volgende wijze overdekt. Men vervaardigt een zinken 
roef in den vorm van fig. 20 , de onderzijde daarvan 
wordt als in fig. 21 bij ef golfvormig uitgesneden 
en op de dekbladen gesoldeerd. 

Stuit het dak van boven tegen een hooger gebouw, 
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dan wordt een 15 duim breede strook zink golfvormig 
' uitgesneden, fig. 22 ; deze wordt aan de bovenzijde 

vastgespijkerd en op de golven gesoldeerd. De overige 
bewerkingen tegen gevels enz. zullen wel geen ver
dere beschrijving behoeven, daar zij voldoende uit het 

1 voorgaande kunnen afgeleid worden. 

Het berlijnsche stelsel heeft, in vergelijking met het 
belgische, het nadeel dat de zinkbladen niet zonder be
schadiging weder weggenomen kunnen worden en zij 
op te veel plaatsen aan elkander gesoldeerd z i jn , waar
door de vrije werking van alle deelen verhinderd wordt. 

I V . 

Het ruitenstelsel kan toegepast worden op alle da

ken; het kan ook met voordeel tot bekleeding van 

muren , zoo als dit somtijds aan staande wanden van 

torens met leijen geschiedt, gebruikt worden. In dit 

geval worden de ruiten met haken bevestigd, welke 
; in de voegen van het metselwerk gedreven worden. 

Het leggen der dakbedekking geschiedt op dezelfde 

! wijze; de haken worden in dit geval op het dakbe

schot gespijkerd, zoo als in fig. 23 a b c d is voor

gesteld. 

De Maatschappij la Viedle Montague levert de 

ruiten geheel tot gebruik gereed, zoodat de arbei-
; der ze slechts in elkander te haken en tc beves-

I tigen heeft. De hell ing van het dakvlak is 25 gra

den. De afmetingen der ruiten zijn 0.29 X 0.29 e l , 

0.35 X 0.35 e l , 0.42 X 0.12 el en 0.60 X 0.60 el. 

Wat de zinkzwaarte aangaat, is n° . 9 geschikt voor 

de ruiten van 0.29 e l , n° . 10 voor die van 0.35 e l , 

n° . 11 voor die van 0.42 el en n° . 12 voor die van 

| 0.00 e l . 

In fig. 23 is een ruitvormig gedekt dak in per-

spektief voorgesteld, alsmede een volgens hetzelfde 

stelsel bekleede muur : a c zijn de lippen welke aan 

de ruiten gesoldeerd z i jn , b d bevestigingshaken tegen 

het opwaaijen, e/g A i geheele cn k l m n o p q 
halve ruiten. De wijze van bewerking aan de goot 

err langs een boven het dak opgetrokken muur is 

in de figuur duidelijk te zien en behoeft dus geen 

verdere beschrijving; fig. 24 is de voorstelling van 

een geheele ru i t ; fig. 25 een halve ruit voor de on

derste r i j ; fig. 26 een halve ruit voor de einden 

van het dakvlak. 

V . 

Is een van de voorwaarden voor het behoud van 
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een zinken dakbedekking hierin gelegen dat zij ze
kere hell ing moet hebben, opdat het regenwater er 
niet voortdurend op blijve staan, zoo volgt hieruit 
dat een goot op de gewone wijze gelegd, niet met 
voortdurend goed gevolg met zink kan belegd worden , 
omdat z i j , waterpas of met uiterst geringe hell ing 
gelegd zijnde, altijd enkele plaatsen zal bevatten, waar
van het water niet geheel wegloopt. Hierbi j moet nog 
in aanmerking genomen worden de omstandigheid dat 
een goot in bijna de meeste gevallen langer is dan 
de breedte van de daken, zoodat, wordt het zink 
waarmede die goten belegd zijn in ééne lengte aan 
elkander gesoldeerd, de gevolgen van de k r imping en 
uitzetting, bij iedere vergrooting van lengte, zich ook 
zooveel te meer nadeclig zullen openbaren. 

O m dit nadeel te vermijden, is het noodig dat aan 
de goten een inr igt ing gegeven worde, waarbij het 
zink zich onbelemmerd kan bewegen, welk doel be
reikt wordt bij de inr ig t ing in fig. 1, 6 en 23 voor
gesteld. Daarbij is aan den gootbodem eenige hel l ing 
gegeven j maar dewijl deze slechts zoo gering kan zi jn, 
dat de verschillende naden niet , gelijk bij de dak
bedekkingen, in elkander gehaakt, maar aan elkander 
gesoldeerd moeten worden, is het duidelijk dat de 
goot in verschillende hellende afdeelingen moet ver
vaardigd worden. De ondervinding heeft geleerd dat 
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deze afdeelingen bij goten van geringe breedte 8 el lang 

kunnen z i jn , zonder op de werking van het zink een 

storenden invloed uit te oefenen. Het is daarom aan 

te raden geen dakgoten te maken, wier lengte van 

het hoogste tot het laagste punt van den bodem, in en 

n van fig. 1 en 6 , deze lengte te boven gaat. In de 

hier bedoelde hell ing kan men geen ligtcre soort dan 

die van n° . 16 gebruiken, omdat er ook op gerekend 

moet worden dat van tijd tot tijd in de goten wordt 

geloopen. Het spreekt van zelf dat bij zeer lange 

goten het aantal afvoerpijpen voor het regenwater 

vermeerderd moet worden. 

Het middel om aan deze gedeelten eener goot een 

vrije werking te verzekeren, is zeer eenvoudig; de 

hooge einden van ieder vak worden regthoekig op de 

wijze van een broek opgezet, welke omzetting aan het 

boveneinde weder haakvormig wordt omgebogen, zie 

fig. 6 bij n, over deze haken wordt een roef gescho

ven , die tot over de neuslijst heengaat. Blijft er nu 

eenige ruimte tusschen de twee tegen elkander l i g 

gende opstanden bestaan, dan is het duidelijk dat het 

zink zich vrij zal kunnen bewegen. Men zij hierbij 

echter indachtig, de haakvormige ombuigingen niet te 

gering te nemen en de roeven er niet te stijf over te 

werken, ten einde bij kr imping geen storenden tegen

stand te ondervinden. 

IETS BETREFFENDE DE OPENBARE MEDEDINGING VOOR HET UITVOEREN 
VAN BOUWWERKEN. 

(Uit ROMBERG'S Zcitschrift fiir praktische lianhmst.) 

A V i j achten het overbodig de voordeden op te 
sommen, die voor besturen en gemeenten ontstaan, 
wanneer z i j , bij het doen uitvoeren van groote bouw
werken, door de openstelling eener konkurrentie zich de 
voortbrengselen van degelijke kunstenaars verschaffen. 
Zoo doende toch, cn naar gelang de ingediende 
ontwerpen aan de vele eischen van het programma ge
heel of ten deele voldoen, komen zij in het bezit 
of van de volkomene beantwoording der vraag, of van 
verschillende aanschouwelijke, rijp overwogen voorstel
len van een plan, dat tot dusverre nog maar alleen i n 
de verbeelding bestond. 

M e n beschouwc de mededingende ontwerpen strikt 
genomen slechts als een voorloopigen arbeid, of als voor
stellen naar aanleiding van hetgeen in het programma 
verlangd wordt, in ieder geval zijn zij toch zoo ten pa-
piere gebragt dat zij zich voordoen als te verwezenlij

ken ontwerpen, dat w i l zeggen ontwerpen wier uitvoe
r ing mogelijk is en die tevens dc grenzen aantoonen van 
het vervullen der wenschen, welke op het programma 
slechts door woorden uitgedrukt zijn cn voor het prak
tische in menig opzigt nog veel onzekers overlaten. 

Zijn dc uitschrijvers der prijsvraag, door de beta
l ing der uitgeloofde prijzen cn premiën (die aan dc 
beste ontwerpen niet mogen onthouden worden), in 
het bezit der voortreffelijkste van dc ingekomen ont
werpen geraakt, waarvan toch maar zelden een , zoo 
als het daar l igt cn zonder wijziging in de dé t a i l s , voor 
dc uitvoering tc gebruiken i s , hetgeen soms alleen 
veroorzaakt wordt doordien, gedurende den tijd tot het 
vervaardigen der ontwerpen gegund, de eischen in den 
regel veranderen, en het vastgestelde programma alzoo 
niet meer is wat het vroeger was, — het eenige be
zwaar, dat overigens niet in aanmerking te nemen is 
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tegen de voordeelen welke de konkurrentie aanbiedt; — 
dan hebben de weinige bekroonde mededingers, behalve 

f irijzen die hun werk niet genoegzaam beloonen en be-
lalve de openbaarmaking van hunne namen, geenerlei 

voldoening; terwijl alle andere mededingers niets hoe
genaamd kr i jgen, ofschoon hun werk ook veel goeds 
bevat en ook zij er toe hebben bijgedragen aan den 
prijsuifschrijver nut en voordeel te verschaffen. 

Indien de architektonische ontwerpen van zulk een 
aard waren, dat zij ook op andere wijze te gelde konden 
gemaakt worden, zoo als schilderijen, beeldhouwwerk 
en dergelijke kunstvoortbrengselen, dan zou ook het 
regtstreeksche verlies der mededingers geringer zi jn; 
maar ontwerpen die meêgedongen hebben naar een op 
architektonisch gebied uitgeloofden prijs kunnen niet op 
andere wijze te gelde gemaakt worden, omdat die ont
werpen aan louter speciale voorwaarden hebben te vol
doen, die gesteld moeten worden zoowel door hetgeen 
noodig is voor de indeeling en ordening der lokalen 
elk afzonderlijk, als door de grenzen van het terrein, 
om niet te gewagen van de vele beperkingen, die be
t rekking hebben op de vooraf geraamde kosten, de 
soort van stijl enz. 

Nemen n u , ondanks deze nadeelcn, de architekten 
aan de openbare mededinging deel, en nog wel in die 
gevallen waar de opgelegde taak tot de moeijelijksten 
behoort, dan moeten zij daartoe toch aangespoord 
worden door een ander gevoel , dan door de bloote ge
dachte aan de mogelijkheid den uitgeloofden prijs in 
geld te verwerven. D i t andere gevoel is de liefde voor 
de kunst , de zucht om te scheppen en te worstelen, 
de behoefte om aan een gegeven taak te arbeiden, die 
boven het alledaagsche werk verheven is. Hoe grootscher 
de taak i s , met te meer ijver zullen zij er hunne 
krachten aan besteden. 

In dit streven ligt tevens de behoefte aan verdere 
oefening, aan volmaking, evenzeer als het zeer na
tuurl i jk den wensch verraadt, om daar, waar één doel 
voor allen is aangewezen, den arbeid der mededingers 
met den eigenen arbeid te kunnen vergeli jken, cn waar 
zij gelukkiger zijn of degelijker werk leveren, uit het 
hunne nut en leering te kunnen trekken. A l l e mede
dingers zonder onderscheid wenschen kopijen te beko
men van bekroonde ontwerpen. 

He t vervaardigen van zulke kopijen voor dc kun
stenaars die aan den wedstrijd deel nemen zou ook in 
het bijzonder in het belang der beoordeelaars z i j n , en 
hierdoor zou menige vraag over de juistheid van dc 
uitspraak in der minne opgelost worden. 

Maar kost het vervaardigen van zulke kopijen niet 
te veel geld? E n indien men er toe overgaat, wie zal 
de kosten dragen? 

Gesteld er waren drie prijzen uitgeloofd cn alzoo van 
drie ontwerpen verscheidene kopijen tc vervaardigen, 
b. v. dertig van ieder, aangenomen dat er dertig me
dedingers z i jn , die ieder, als zij hunne ontwerpen terug 
kr i jgen, als eenige dankbetuiging voor hunne mede
dinging dit stel kopijen moeten ontvangen. Daar echter 
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alleen de belangrijksten in aanmerking komen, n l . die 
welke vereischt worden tot een jniste kennis van het 
ontwerp, zoo zouden bij groote plannen van ieder 
min of meer acht bladen, en het geheel alzoo vier-en-
twint ig bladen te reproduceren zijn. Geschiedt dit op 
verkleinde schaal door middel van de fotografie, en re
kent men gemiddeld l / 2 thaler ( / 0.90) per b l a d , dan 

zouden dc gezamenlijke kosten * * = 300 thaler 

(f 04S) beloopen. De autografie ware een ander middel 
om de exemplaren te erlangen, en door haar aan te 
wenden is het mogelijk een veel grooter aantal kopijen 
te bekomen. Voorts zou , ook met laatstgenoemd doel , 
gebruik kunnen gemaakt worden van de foto-lithogra
fie , waarbij voor een oplaag van 2000 exemplaren elk 
te kopiëren blad op ongeveer 20 th. (/' 30) geraamd 
moet worden, en dus de uitgave voor 24 bladen het 
cijfer van 480 thaler (ƒ 864) bereiken; een exem
plaar komt dan op 2Vs silbergr. (f 0.15) te staan. 

Deze sommen, vergeleken bij de eigenlijke bouwkos
ten , die met honderdduizenden beginnen en vaak tot een 
millioen afwisselen, zijn zeer onbeduidend en ook in ver
houding tot de uitgeloofde prijzen niet groot, meestal 
beneden het bedrag van den derden pri js , en kunnen 
mitsdien aangemerkt worden als een vierde pr i js , die 
in zijn geheel aan al de mededingers ten goede komt. 

Schromen de mededingende kunstenaars geen 
moeite, hebben zij zoo bijzonder veel tijd opgeofferd en 
zulk een buitengewonen ijver aan den dag gelegd in het 
belang van den prijsuitschrijvcr, dan zou het niet onbi l 
lijk geacht kunnen worden, aan deze het voorstel te doen, 
hier , waar de mogelijkheid zich aanbiedt om den kun
stenaren op een gewenschte manier tc gemoet te komen, 
over het geringe financiële bezwaar heen te stappen, en 
aan de mededingers, overwinnaars zoowel als overwon
nenen , een dienst te bewijzen waarvoor allen even er
kentelijk zullen zijn. Laat men van de prijsontwerpen 
een nog grooter aantal exemplaren trekken dan voor 
de mededingers noodig zijn, dan genieten, gelijk van 
zelf spreekt, zij die de kopijen laten vervaardigen de 
voordeelen van hare verkoop; en dat die kopijen ge-
reeden aftrek zullen vinden is allerwaarschijnlijkst, 
vooral wanneer het meer algemeen bekend zal zijn 
geworden dat men, gelijk reeds het geval i s , waarde 
hecht aan het bezit van zulke ontwerpen die naar in 
het openbaar uitgeloofde prijzen hebben medegedongen. 

Juist deze ontwerpen en scheppingen van meestal 
degelijke kunstenaars, werken die boven het alledaag
sche staan, mogen niet, als afgestorven, in de cene of 
andere archiefkast begraven worden, maar zij behoo
r en , de geregtigheid eischt het, in de vrije lucht te 
z i jn , om tot leering te s t rekken, om andere kunstbeoe
fenaren aan te moedigen cn o m , als bladen ter her
innering van de r ig t ing en het streven onzer dagen, 
in lateren tijd nutt ig te wezen. 

Gotha 1806. Prof. L . B O I I N S T E D T , 
architekt. 

Bij vele met overhaasting of op te zuinige schaal 
gebouwde woningen, ondervinden de gebruikers wel
dra het ongerief van ontstane gebreken. Onder deze 
kunnen gerustelijk gerangschikt worden de gebrekkige 
vloeren en zolders. 

D e vloeren kunnen te dun zijn en daardoor bij 
eenige belasting te veel doorbuigen, of, niet goed 
aangedreven, dan worden de naden ondigt j dit laatste 
is soms ook een gevolg van het krimpen van het 
niet droog verwerkte hout. Door gebrekkige beves
t iging op de balken zullen de planken kromtrekken 
en daardoor de vloeren oneffen, de naden ongeli jk, 
en het geheel onoogelijk worden. 

Tot het verkrijgen van vlakke en digte vloeren, 
kunnen , behalve het gebruik van droog hout, de vol
gende hulpmiddelen worden aangewend. 

De kanten der vloerplanken worden, na zuiver 
regt gestreken te zi jn, met groeven cn messingen be
werkt , of aan beide zijden geploegd en bij het leggen 
met zolderveeren voorzien. 

Zoo daartoe gelegenheid bestaat, legt men bij nieuwe 
gebouwen de vloeren slechts voorloopig en spijkert ze 
met wervels vast, ten einde, nadat zij geheel droog 
en gekrompen zijn, aangedreven en voor goed vastge
spijkerd te worden. 

De spijkergaten en spijkerkoppen geven een wan
staltig aanzien en benadeelen dikwijls de zoo zeer ge-
wenschte effenheid. 

Bi j vloeren van danszalen of andere ver t rekken, 
waar geen kleeden of tapijten worden gebruikt , vooral 
bij vloeren die als parquet gewreven en geboend 
worden en uit uitgezochte gave lange planken bestaan, 
moeten spijkergaten worden vermeden. 

O p onderscheidene wijzen tracht men i n dit bezwaar 

te voorzien: 

D e zuiver regtgestreken vloerdeelen worden ge

ploegd doch met ongelijke wangen; daarna worden zij 
D l . XV. 

op de balken gelegd, goed aangedreven, en door de 

onderste wang behoorlijk vastgespijkerd. De volgende 

plank, tegen en in de sponning der vorige plank ge

legd, bedekt de spijkerkoppen cn wordt op gelijke 

wijze vastgespijkerd. Op deze manier wordt de ge

heele vloer op de balken bevestigd, zonder dat een 

spijker zigtbaar blijft. Al leen gebeurt het soms bij 

niet zeer zware vloerplaten, dat de onderste wang door 

het spijkeren afscheurt, of dat de messing van de 

volgende plank niet sterk genoeg is om het opbuigen 

van die plank te beletten. 

E e n tweede wijze van bewerking is deze: De 

zolderplaten worden uit korte stukken genomen, die 

slechts van den eenen zolderbalk tot op den anderen 

reiken. Tusschen de einden, die aan de bovenzijden 

half weggeschaafd z i jn , laat men op het midden van 

den balk eene opening of sleuf, waarin eene dekplaat 
s i 
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van gelijke dikte als de vloerdeelen wordt gelegd en 

vastgeschroefd, en aldus worden de einden der vloer

planken op de balken zonder spijkers bevestigd. 

De voerplaten l iggen onderling half en half tegen 

en over elkander. 

Bi j deze wijze van bevestiging dienen de zolderbal

ken eenigzins breeder genomen te worden , uithoofde 

van de dragt van den vloer, terwijl de koppen der hout-

schroeven steeds i n de dekplaat zigtbaar blijven. 

O m ook hierin te voorzien, wordt soms het vol

gende middel gebruikt : 

M e n legt dwars over de hoofdbalken op een afstand 

van 1.00 a 1.20 el zware platen, aan de beide zijden 

met sponningen voorzien. 

Zij worden door de onderste breedste en dikste 
sponningwang op de balken met schroeven of spijkers 
bevestigd. 

Daarna worden de vloerplaten, aan het einde in 
de sponningplaat passende, en met groeven en messin
gen op de zijde, tegen elkander sluitende in de spon
ningen geschoven en aangedreven. Zoo noodig , worden 
zij op de onderwang met een spijker op de sponning
plaat bevestigd. 

Op die wijze worden de spijkergaten geheel aan 
het oog onttrokken en de vloer , uit korte deelen be
staande, tegen kromtrekken gewaarborgd. 

E r bestaat nog een ander middel om tot het be
oogde doel te geraken. 

Bij het verbouwen van een huis in de Pastoor
straat te Arnhem, wijk D N ° . 157 , grenzende aan 
den voormaligcn schouwburg , waarmede het vroeger 
als klooster of gesticht een geheel heeft uitgemaakt, 
moest een vloer opgeruimd worden, bij welks bevesti
ging op de liggers op bijzondere wijze was te werk 
gegaan. 

De vloer van de kamer of soort van vestibule op 
den beganen grond , lang G.80, breed 5.90 e l , be
stond uit mooije zuiver-regtgestreken greenen deelen, 
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breed 0 . 2 5 , dik 0.032 e l , en lag 0.50 el boven 
de straat. 

De aandacht van het werkvolk werd getrokken 
door de bijzonderheid dat op den v loer , ofschoon zeer 
digt van naden en vlak liggende, geen spijkergaten, 
schroef koppen, dwarsregels of eenig middel van beves
t iging te ontdekken was. 

Houten treknagels waren ook niet aanwezig, en 
met een mes kon men op eenige plaatsen met moeite 
tusschen de planken doorsteken, en daardoor ontwaren 
dat zij niet geploegd, doch slechts, zoo men dat noemt, 
koud tegen elkander waren aangebragt. 

Nadat een stuk uit den vloer gehakt en deze 
toen verder opgebroken was, werd het raadsel op
gelost : 

De vloer lag op eikenhouten bezaagde r ibben, 
zwaar 0.09 en 0.09 e l , op onderlingen afstand midden 
op midden van 0.90 e l . 

Onder het vertrek was een overwulfde kelder , 
waarop zand was gebragt tot vast tegen den onderkant 
van den vloer, de eiken liggers alzoo geheel om
gevende. 

E l k e plank bleek met een van onderen plat uitge-
smede, en van boven i n twee punten uitloopende 
puntveer tegen de liggers vastgespijkerd te zijn. De 
waterpas loopende punten waren i n het midden tegen 
de stang breed 0.000 e l , hoog 0.008 e l , lang 0.06 e l , 
en verder met een ronde punt uitgesmeed, de boven
zijde bijna regt, doch de onderzijde der punten iets aan
winnende. 

In de zijden der planken waren gaten, diep 0.065 
e l , geboord en kepen ter diepte van de halve breedte 
der stang gemaakt, om deze en de punten te ont
vangen. De plat uitgesmede veer was van onderen 
breed 0.04 e l , met drie spijkergaten voorzien, en 
lang 0.06 e l . 

E l k e plank was alzoo op iederen ligger door twee 
puntijzers aan de nevenliggende planken en aan de 
onderliggers bevestigd. 

De vloerdeelen schijnen bij het leggen, goed droog, 
zuiver regtgestreken, en met zorg gelijkmatig aange
dreven te zijn. D i t bl i jkt u i t , i n het bovenvlak der 
eiken ribben geboorde, drijfgaten, diep 0.00 en 0.02 
el diameter, op ongeveer 0.08 el afstand van de plaat
sen waar de naden der planken vielen. De bovenran
den dezer gaten waren allen aan de tegenovergestelde 
zijde, waar de planken gedreven werden, glad gedrukt 
of geperst, door de tijdelijk daarin geplaatste ijzeren 
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pen, terwijl de andere zijde der gaten nog ruw en 

vezelachtig werd aangetroffen. 
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N a het aandrijven der vloerdeelen werd de punt
veer tegen de zijde van de planken i n het gat geslagen, 
half ingelaten tegen de zijde der ribben en met 3 
taaije spijkers lang 0.035 el vastgeslagen. 

Daarna werd de aanvull ing voor de volgende plank 
gereed gemaakt en het zand onder de reeds op de 
liggers bevestigde plank, waarschijnlijk door kloppen, 
zijdelings vast aangezet. Nevenstaande afbeelding ver
duidelijkt deze zamenstelling. 

Ofschoon zoowel de eiken ribben als de onderkant 
van den vloer niet geteerd of geverwd waren , be
vond men ze toch zoo volkomen gaaf en zuiver bewaard 
als of zij pas waren aangebragt, en toch schijnt het 
uit ingewonnen informatie te b l i jken , dat deze vloer 
gedurende 150 of 200 jaar niet vernieuwd of her
steld is. De bovenkant en de naden waren geheel 
effen en digt. 

De bijgaande schetsteekeningen zullen de leemten 
die in deze beschrijving mogten bestaan, zoo ik hoop, 
genoegzaam aanvullen. 

GASVERLICHTING V A N S P 0 0 R W E G - W A G G 0 N S E N W O O N H U I Z E N . 

Medegedeeld door den heer J . J . K O C K , direh/enr der Gorinchemsche gasfabriek. 

I. Verlichting van spoorweg-waggons. 

In het Zeilschrift för Bauwcscn komt een berigt 

voor, over de wijze waarop bij de engelsche spoorwe

gen de waggons door middel van steenkolengas wor

den verlicht. Op verscheidene wegen, — wordt aldaar 

gezegd, — is ook de gasverlichting der waggons, bij 

wijze van proefneming, ingevoerd. 

Bi j den onderaardschen spoorweg in Londen l igt op 

de bovenbekleeding van eiken waggon een gashouder, 

in den vorm van een blaasbalg, d ie , met gewoon 

lichtgas gevu ld , door gewigten bezwaard en door le

deren buizen met dc branders verbonden wordt. 

Eene eenigzins daarvan afwijkende wijze is gevolgd 

op den Lancaster-Yorksl/ire-snoorweg. D e gashouder 

is daar cvenzoo in den vorm van een blaasbalg cn 

met gewigten belast, maar bevindt zich in een afge

schoten gedeelte van den goederenwagen, beslaat daar

van de hoogte en breedte, bij eene lengte van on

geveer 5 eng. voet, en staat in verbinding met de 
branders, door eene met ringen (sockets) aan elkander 
verbonden pijpleiding. 

De inhoud van den gashouder is toereikend voor 
12 waggons gedurende 3 a 4 uren. De vu l l ing ge
schiedt op de volgende wijze: Op eene geschikte plaats 
buiten de rails staat een ijzeren cilindervormige ketel 
van ongeveer 14 eng. voet lengte en 3 eng. voet mid
del l i jn , die aan de eene zijde met de gasleiding en 
aan de andere zijde met eene waterleiding in verbin
d ing staat. M e n vult n u den cilinder met gas en geeft 
dan , door de waterleiding te openen, eene d rukk ing 
van eenige duimen. 

U i t den ketel loopt eene gasleiding langs den weg, 
welke leiding hier en daar met verbindingen voorzien 
i s , om er een lederen buis aan te hechten. Wordt 
de lederen buis dan aan den gashouder verbonden, 
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die in den goederenwagen staat, dan laat deze zich 
gemakkelijk vullen door wegneming van het daarop 
geplaatste gewigt. 

Volgens opgave rekent men 3 kub. eng. voet gas 
per uur en per brander. 

De ingenieur bij de spoorwegen, de heer w. C L A U S S 

uit Brunswijk, deelt mede, dat een waggon, op den daar 
ter plaatse bestaanden spoorweg, met gas werd verlicht, 
en dat de proef in elk opzigt goed is uitgevallen. De 
gashouders, die uit Engeland afkomstig waren, liggen 
boven den waggon, in houten kasten in den vorm 
van koffers en zijn met geschaafde plankjes bekleed. 
Het gas, afkomstig uit dc fabriek van het station te 
Brunswijk, heeft eene lichtsterkte van 4 waskaarsen. 
De d rukk ing bij dc vlam bedroeg hoogstens 2 a 3 
streep. De pitten hingen in glazen lantaarns, van 
omstreeks 10 eng. du im omtrek en ingerigt om te 
kunnen draaijen; zij brandden even rustig bij de 
grootste snelheid van den waggon als bij stilstand. 
De glazen werden bijna niet warm en .de heldere 
verlichting veraangenaamde de omgeving. 

Iedere brander verbruikt 2—21/* eng. kub. voet 
per uur , en de inhoud van den gashouder is groot 
genoeg voor eene hoeveelheid voor 11 uren. De vul
l ing geschiedt onmiddellijk uit de le iding onder gewone 
drukk ing en vereischt ongeveer 10 minuten tijd. 

De heer C L A U S S is zoo ingenomen met den goeden 
ui ts lag, dat hij voorgesteld heeft den posttrein tusschen 
Keulen en Berlijn te verlichten; het ontwerp daartoe 
is reeds uitgewerkt en ingediend. 

II. Verbeterde wijze van verlichting van woonhuizen. 

Eene nieuwe wijze om woonhuizen te verlichten 

en sedert korten tijd in Engeland ingevoerd onder den 

naam van Rickets'* ventilating globe lights geeft de 

volgende voordeden: 

1°. A l l e warme en onzuivere lucht wordt van den 

brander weggevoerd. 

2°. He t vertrek wordt van versche lucht voorzien 
door de voortdurende beweging der warme lucht. 

3 ° . De vlam is sterk en gestadig. 

4 ° . E r ontsnapt geen blaak (kooldeelen) en de 
plafonds worden niet zwart. 

Ten gevolge van bovengenoemde voordeden kan 
het gas toegepast worden in teekenzalen, eetkamers 
en boekwinkels, zonder eenig gevaar, dat versieringen, 
schilderijen of boeken bederven, en alle voor de ge
zondheid schadelijke dampen worden weggenomen. 

B E S C H R I J V I N G . 

A . A . Brander met daaraan verbonden gaspijp. 

B . B . P i j p , dienende om de warme en onzuivere 

lucht van den brander weg te voeren. 

C C . P i j p , dienende om de warme lucht uit het 

vertrek weg te voeren. 

D . D . Toegang voor versche buitenlucht. 

B O E R D E R I J , 
toebehoorende aan den heer J . V A N HOBOKEN V A N CORTGENE. 

Ontworpen, uitgevoerd en beschreven door den heer J . F. M E T Z E L A A E , architekt te Rotterdam. 

(M FT DB1E P L A T E N . P L . XVIII , X I X E N XX.) 

Bij de opdragt tot het vervaardigen van het hier 

door mij geleverde plan werden mij door mijnen 

lastgever, den heer J . V A N H O B O K E N V A N C O R T G E N E , de 

volgende voorwaarden gesteld: Een stal met koetshuis 

en koetsierswoning; de stal zoodanig in te rigten dat 

de eene helft, voor vier paarden van den patroon, af

gescheiden zou worden van het andere gedeelte, bestemd 

óf voor jonge paarden, óf tot tijdelijke stalling voor 

paarden van bezoekers; verder hooizolder, tuigkamer, 

enz. Het gebouw moest in verband gebragt worden 

met eene boerderij voor zuivelbereiding voor 50 a 54 

stuks rundvee, waar in : woning voor den boer, k a m -

huis, stalling voor vier werkpaarden en berging voor 

het benoodigde hooi. Het geheel zoodanig te groe

peren, dat het, uit het woonhuis gezien, hetwelk er 

ongeveer 50 ellen van verwijderd l ag , een schilderach

tig optisch effekt opleverde. 

Het bouwterrein is ongeveer 5 ellen beneden den 

daarlangs loopenden openbaren weg (den Schiedam-

schen Hoogen Zeedijk) gelegen en omgeven van hoog 

opgaand geboomte. 
De toegangen tot de woning van den koetsier en 

den boer moesten zoo ver mogelijk van elkander wor
den verwijderd; op beide moest men uit het woon
huis het toezigt kunnen houden. 

Het geheel i s , uitgezonderd de hooiberg, in metsel
werk uitgevoerd en met Portland-cement overpleisterd. 
Het houtwerk van deuren, ramen en de onderkanten 
van de overstekende daken zijn in warme ombertinten, 
met banden afgezet, beschilderd. De hooiberg is eene 
houtkonstruktie, met vakwerk ingemetseld, in welk 
metselwerk driehoekige luchtopeningen zijn uitge
spaard ; terwijl voor hetzelfde doel , in het bovenge
deelte onder de overstekende dakschilden, jalousie-
schermen zijn aangebragt. Op den beganen grond onder 
den hooiberg is het wagenhuis voor het boerenbedrijf 
ingerigt. He t water tot dit bedrijf benoodigd, wordt 
getrokken uit den Muizenpolder , aan de tegenoverge
stelde zijde van den Schiedamschen Hoogen Zeedijk ge
legen. De waterstand is 3 ellen boven den polder 
waarin de gebouwen zijn aangelegd. Het water vloeit 
door een in den dijk gelegde buis naar beneden en 
wordt door middel van kranen op onderscheidene 
plaatsen in de inr ig t ing verspreid. 

DE STAD HANNOVER EN HARE ARCHITEKTUUR, VERGELEKEN MET DIE 
VAN NEDERLAND. 

Medegedeeld door den heer C. M U Y S K E N , Ie Haarlem. 

W a n n e e r men de geschiedenis en ontwikkel ing 

der nederlandsche bouwkunst nagaat, moet men tot 

het bedroevende besluit komen, dat sedert de vorige tot 

de eerste helft dezer eeuw de kunst niet voorui t- , 

en wat het aesthetische gedeelte betreft, voorzeker 

achteruitgegaan is. W e l is dit verval in geheel Europa 

te bespeuren, maar elders herleefde de kunst spoedi

ger dan bij ons. Voornamelijk zien wij haar herboren in 

Duitschland', toen S C H I N K E L optrad om haar met een 

nieuw leven te bezielen. Even als hij wisten ook L E O 
V O N K L E N Z E , O T T M E R en S E M P E R de ontaarde architektuur 

weder met de kunstprodukten der Grieken te vervullen. 
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Tijdens de regering van koning L O D E W I J K ontstond 
i n Beijeren eene ijverige studie voor de bouwwerken 
der middeleeuwen, die echter onder zijnen opvolger 
M A X I M I L I A A N een minder gelukkige wending nam. 
Behalve in Duitsc/ilaud is ook in Frankrijk, tijdens 
het eerste keizerrijk, eene levendige ontwikkel ing der 
moderne architektuur te bespeuren. 

D i t herleven der kunst kon op Nederland niet ge
heel zonder invloed bl i jven, en toch is die invloed 
naauw merkbaar. He t is vreemd, dat in een land waar de 
schilderkunst zooveel heeft opgeleverd en nog oplevert, 
eene harer zusterkunsten, dc bouwkunst , nooit tot 
dien trap van ontwikkel ing heeft mogen komen. De 
oorzaak hiervan is niet ver te zoeken; zij l igt na
tuurlijk in de natie zelve. De kunstgeschiedenis leert 
dat eene kunst , zal zij werkelijk bloeijen, moet 
staan, in de eerste plaats, onder de bescherming der 
regering en, in de tweede plaats, onder die van het 
publiek. D i t is in Nederland langen tijd het geval niet 
geweest. Met uitzondering der schilderkunst, die door 
het tentoonstellen harer produkten den smaak en het 
kunstgevoel bij het volk heeft weten levendig te hou
den, is het schoonheidsgevoel voornamelijk op architek-
tonisch gebied bij het nederlandsche volk op een lagen 
trap van ontwikkel ing gebleven. E n toch w i l het volk 
oordeelen en het oordeelt, maar niet altoos even juist . 

Het is waar, het absoluut schoon kan niet bestaan, 
het begrip „ schoon" is afhankelijk van het individueel 
schoonheidsgevoel, maar daarom kan toch een oordeel 
juister zi jn, naarmate het schoonheidsgevoel meer ont
wikkeld is. O m een kunstwerk wezenlijk schoon te 
vinden, moet het schoonheidsgevoel toch zoo ontwik
keld z i jn , dat wat de kunstenaar in zijn werk heeft 
gelegd, kan worden begrepen en opgenomen. 

Is er een kuns t en een kunstenaar meer aan het 
oordeel van het publick (beschaafd of onbeschaafd ten 
opzigte dier kunst) onderworpen dan de architektuur 
en de architekt? Niets belet een schilder zijn ideaal 
op het doek te brengen, hij is aan niets gebonden. 
G e l u k k i g , zijn ideaal tc hebben bereikt, onderwerpt 
hij dit aan het oordeel van menschen die de kunst 
verstaan en er geld voor over hebben. E n is het 
geld, de hefboom van alles, zonder invloed op een 
kunstenaar? Helaas neen! De toonkunstenaar, de 
komponist, is niet zoo vrij meer; hij is afhankelijk 
van den omvang zijner instrumenten en tevens van 
het oordeel van het publiek. 

En nu die andere muziek, niet ten onregtc eens 

a die gefrorene Musik" genoemd, de bouwkunst, legt 

zij haren beoefenaar niet aan nog sterker banden? 

Even als de komponist door harmonie en volheid van 

toonen de schoonste symphonie schept, zoo ook zou 

de bouwkunstenaar door harmonie in lijnen en vormen 

zijn ideaal kunnen bereiken, indien hij niet altijd 

gebonden was a a n de stof en aan de eischen e e n e i 

maatschappij. 

Een architekt heeft dus veel in acht te nemen en 

vele bezwaren te overwinnen om tot zijn ideaal te ge

raken, omdat hij bouwen moet voor menschen cn zeer 

dikwijls voor zulke , wier schoonheidsgevoel i n zijne 

kunst weinig is ontwikkeld. H e t publiek vraagt slechts 

naar de voldoening zijner mater ië le behoeften, verlangt 

in zijne woning lucht, licht e n ruimte. Voorzeker moe

ten dit de eerste voorwaarden zi jn , maar daarbij stelt 

het geene eischen voor het schoon, omdat het daaraan 

geene behoefte gevoelt en bijgevolg ook geen geld 

er voor over heeft. Maar is dit te verwonderen daar, 

waar de bouwkunst door velen langen tijd niet als 

kunst werd beschouwd en begrepen, waar zoo lang 

eene inr ig t ing tot vorming en opleiding van bouw

kunstenaars gemist moest worden? 

G e l u k k i g gaat de nederlandsche bouwkunst eene 

betere toekomst te gemoet, Nederland bezit op het 

oogenblik talenten niet alleen in de schilderkunst, maar 

ook i n de bouwkunst. Zijn er in den laatsten tijd niet 

gebouwen verrezen, die bewijzen dat de bouwkunst 

weder met hart en ziel wordt beoefend e n bij velen 

het kunstgevoel op architektonisch gebied herleefd is? 

De wet op het middelbaar onderwijs heeft eene poly

technische school tot stand doen komen, waar n u dc 

bouwkunst ook beoefend, waar een ncderlandsch archi

tekt gevormd wordt , zonder dadelijk zijne toevlugt tot 

scholen in het buitenland te moeten nemen. A a n die 

inr ig t ing voelde ook ik het eerst mijn gevoel voor de 

bouwkunst opgewekt. 

Maar het is niet genoeg dat men de kunst op het pa

pier bestudeert, men moet hare produkten ook in wer

kelijkheid z ien , cn daartoe kan men zich niet alleen 

tot Nederland bepalen. Aangezien bij de uitvoering van 

kunstwerken op het gebied der bouwkunst , dc aard van 

het materiaal, het klimaat, de natuur en de tijdgeest de 

hoofdelementen zijn waarop men heeft te let ten, zoo 

kan het niet onverschillig zijn op welk land , waai 

men zijne studie w i l voortzetten, men zijne keuze 

vestigt; maar men geve de voorkeur aan dat land , 

hetwelk met het onze te dien opzigte het meest over

eenkomt; alleen dan zal men met vrucht tot ver
gelijkingen en k o n k l u s i ë n kunnen komen. D i t was 
mijne meening, toen ik mij bepaalde mijne s tudiën 
buitenslands voort te zetten. E e n land dat voorzeker 
in klimaat en grondgesteldheid het onze vrij nabij komt 
is Noord-Duiteeiland', en ik had dus te kiezen tus
schen de scholen van Berlijn en Hannover. Mijne keuze 
vestigde zich op Hannover, waar i n den laatsten tijd 
onder den nu onttroonden koning G E O R G E veel lust tot 
bouwen is ontstaan, en ik besloot aldaar aan de po
lytechnische school de laatste twee kursussen in de 
studie der bouwkunst te volgen. 

Wat de huishoudelijke inr ig t ing dier school be
treft, zij staat verre beneden die van Delft. Bi j de 
verandering der delftsche akademie in polytechnische 
school is er veel aan ten koste gelegd, om teeken
en kollegiezalen zoo goed mogelijk in te rigten en de 
toekomstige architekten zooveel mogelijk in de om
geving hunner kunst te brengen. Maar het is niet 
te verwonderen dat te Hannover, waar de regering 
zich in den laatsten tijd weinig aan de school had 
laten gelegen liggen en daarbij de studiekosten zoo 
gering zi jn , niet alles zoo kon wezen als te Delft, 
waar ten eerste de studiekosten zooveel aanzienlijker 
zijn en de inr igt ing meer door de regering wordt 
behartigd. 

Voor de opleiding van architekten aan de polytech
nische school te Hannover bestaan vier kursussen, 
ieder van negen maanden, zoodat gewoonlijk de drie 
overige maanden van het jaar geheel aan het prak
tisch werken kunnen besteed worden. 

N a eiken kursus wordt een examen in de behandelde 
vakken afgenomen en na voldoend examen een getuig
schrift ui tgereikt , met vermelding hoe men in elk vak 
afzonderlijk heeft voldaan. W i l men als architekt in 
staatsdienst komen, dan moet men zich na het einde der 
doorgeloopen kursussen aan een staatsexamen onder
werpen ' ) . 

De eerste kursus bepaalt zich grootendeels tot de 
wiskundige vakken; de drie laatste kursussen zijn geheel 
aan de bouwkunst gewijd, behalve nog eenig onderrigt 

• in de wiskunde en mechanica; maar de eischen der exa
mens in die vakken zijn echter zoo, dat daarvan geen 
hoofdstudie behoeft te worden gemaakt. M e n begrijpt 
dat cene grondige studie, en van dc abstrakte weten-

') Of dit na de inlijving van Haunuetr bij Pruiuen zoo geble
ven is, weet ik niet. 

j schappen èn van de kunst moeijelijk in zulk een kort 
tijdsbestek van vier of vijf jaren is te volbrengen. 

B i j het onderwijs in de laatste drie kursussen gaat 
konstruktie hand aan hand met de leer van het aesthe-
lische gedeelte der bouwkunst ; beide worden reeds van 
den beginne i n verband met elkaar beschouwd. D e 
tweede kursus behandelt de konstruktie van onderdee-
len der gebouwen en de eerste beginselen van het 
ornament, het laatste voornamelijk met betrekking tot 
de kombinatie en de werking der kleuren. 

De derde kursus bevat uitsluitend de studie der 
grieksche en romeinsche kunst , de gewigtigste konstruk-
tiën van de onderdeden der gebouwen, de geschiedenis 
van het ornament en het ontwerpen van ornamenten 
naar grieksche en romeinsche motieven; verder de 
vormleer, waarbij , zoo als het woord reeds aanduidt, de 
uiterlijke vorm beschouwd wordt in verband met kon
struktie en materiaal. Daar het wezenlijk schoone 
slechts door volkomene harmonie van den uitwendigen 
vorm met het inwendige kan bereikt worden , en het 
wezenlijk schoone toch het einddoel is hetwelk men 
tracht nabij te komen, zoo is dc studie der vormen voor 
den architekt van het hoogste gewigt. Hoevele bouw
werken, ook hier te lande, getuigen niet, dat het innige 
verband tusschen vorm, konstruktie en materiaal ge
heel uit het oog verloren is! Hoe dikwijls wordt niet ver-

i geten, dat bij een bouwwerk de vorm nooit in de eer
ste plaats overwegend mag zijn! 

Naar aanleiding van dit kollegie in de vormleer, 
hetwelk zich voornamelijk tot de werken der Grieken 

j en Romeinen bepaalt, worden ontwerpen gemaakt voor 
gebouwen verschillend van doel. De laatste kursus 
staat voornamelijk onder dc leiding van professor H A A S E , 

die bij vele bouwkundigen hier tc lande niet onbekend 
zal zijn. H i e r i n wordt alleen de bouwkunst der mid
deleeuwen beschouwd en wel hoofdzakelijk de gothi
sche s t i j l , zijne konstruktie en zijne ornamenten, en 
naar aanleiding van deze s tudiën worden door de 
leerlingen gebouwen in den romaanschen cn gothi
schen stijl ontworpen. Ook werd in dezen laatsten 
kursus een kollegie in dc geschiedenis der bouw
kunst gegeven door professor H A A S E . In die uren wist 
hij door zijne voordragt zijne leerlingen niet alleen te 
boeijen, maar tevens een groot deel van het beschaafde 
publiek van Hannover, en juist daar had ik gele
genheid de belangstelling van zeer velen voor de ar
chitektuur op te merken. Ook bij het schoone ge
slacht is de kunstzin voor bouwkunst meer on twikke ld ; 
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de dames schroomen niet hare meening te uiten en 
stellen belang in de praktische inwendige inr ig t ing 
niet alleen, maar ook in de schoone uitvoering van een 
bouwwerk. De nederlandsche huisvrouw is voorzeker 
ook zeer goed in staat te oordeelen over de praktische 
en comfortable inr ig t ing van een gebouw; maar wat 
de schoonheid van het geheel betreft, regelt zich haar 
oordeel naar de meerdere of mindere hoeveelheid spie
gelglas en de meer of minder goede kwaliteit der staat
siegordijnen daarachter. Ofschoon nu professor H A A S K 

uitsluitend der gothische r igt ing is toegedaan, zoo heeft 
men toch begrepen, dat de opleiding tot architekt 
niet eenzijdig moet zijn , gelijk met alle voorbereidende 
s tudiën het geval i s , en gemeend die eenzijdigheid 
te moeten voorkomen door leermeesters, van verschil
lende rigtingen in de bouwkunst, aan de polytechnische 
school te benoemen, vooral omdat er zich in Duitsch-
land partijen gevormd hebben, die alleen een nieuwe 
kunstperiode zoeken i n het aanzijn te roepen. 

Bi j de eerste dezer partijen treden konstruktie en 
materiaal als hoofdelementen op; de tweede verlangt dat 
men uit een voorhanden bouwsysteem het beste uit-
zoeke en dit in den geest van den tijd trachte te vol
maken. Deze partij verdeelt zich weder in twee an
dere, waarvan de eene aan den gothischen, de andere 
aan den antieken stijl de voorkeur geeft. 

De derde kent alleen theorie, verlangt dat men tot 
nieuwe kunstvormen zal geraken en w i l daartoe alle 
middelen aanwenden, die tot de vorming van alle 
andere kunsten hebben bijgedragen. 

Door dc lessen van professor H A A S E te Hannover is 
de gothische stijl aldaar de heerschende geworden, of
schoon H A A S E niet mag gerangschikt worden onder die 
moderne gothikers, welke „den gothischen Stgl als das 
alleinseligmachende Princip der modernen Architektur be
trachten ." ') 

Het is zeer natuurlijk dat daar, waar tijdens de 
middeleeuwen de bouwkunst zeer bloeide, de studie 
voor dc middeleeuwsche kunst ook weder het eerst 
opgewekt en op de tegenwoordige eischen van den 
tijd toegepast werd. 

Hannover toch bezit nog tallooze overblijfselen van 
de middeleeuwsche bouwkunst , voornamelijk wat aan
gaat den bakstcenbouw uit dien tijd. 

Vele oude gebouwen bewijzen nog hoe men toen 
reeds, bij gebrek aan ander materiaal, dc kunst ver-

') I.IIBKE. OtttUüUt der Architektur. 
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stond den baksteen als hoofdmateriaal te gebruiken, en 
met verschillende kleuren in baksteen tevens met ge
paste aanwending van glazuurden steen schilderach
tige gebouwen te ontwerpen 

Eene andere plaats nog rijk aan werken uit dien 
tijd is de stad Hildesheim, i n de nabijheid van Hanno
ver, het verblijf van den kunstminnenden bisschop 
B E R N H A R D , die omstreeks het jaar 1000 onzer tijdreke
n ing leefde. 

Door hem ontstond daar een groote ijver voor 
de bouwkunst ; hiervan getuigt de door B E R X H A R H 

zelf gestichte Benediktijner-Abdijkerk, geheel onder 
zijne leiding uitgevoerd en een der schoonste voortbreng
selen van streng romaansche kunst. De moderne gebou
wen op de ruime pleinen en in de breede straten van het 
nieuwe gedeelte der stad Hannover getuigen dikwijls 
van eene grondige studie en een geschikte toepassing 
der middeleeuwsche bouwkunst. Hannover en een 
groot deel van Noord-Duilschl'and zijn arm aan natuur
lijken steen, in vergelijking met het overige Duitsch-
land, zoodat de baksteen tegenwoordig het voornaamste 
bouwmateriaal i s , en men zich meer en meer op de 
baksteen-architektuur en de verbetering van den bak
steen is gaan toeleggen. 

De man die hiertoe veel heeft bijgedragen is de heer 
H A A S E , bouwraad, en de bouwwerken, in Hannover door 
hem ontworpen en uitgevoerd, verraden eene grondige 
studie van den gothischen stijl en geven bewijzen van 
het talent, waarmede hij dezen stijl op de eischen van den 
tegenwoordigen tijd heeft weten toe te passen. Voorna
melijk geldt dit den kerkbouw; de Chris tuskerk, door 
hem volgens de gothiek der 13 d e eeuw ontworpen, en 
eerst onlangs voltooid, is daarvan een sprekend bewijs. 

Juist in deze eeuw, nu men in alles de waar
heid zoekt, alles w i l zien en bevatten, is de gothi
schc stijl voor de bouwkunst van groot belang. H i j 
is de stijl uit konstruktie geboren, hij laat zien wat 
hij is en verbergt niets achter een omhulsel van pleis
ter. Velen zijn het met deze beschouwing niet eens, en 
keuren het navolgen van een bestaanden bouwstijl af; 
zij merken dit aan als een bewijs van gemis aan schep
pingskracht. Maar ik geloof niet dat een bouwstijl 
zich zoo maar laat uitvinden; integendeel, ik ben 
van gevoelen dat, in de bouwkunst, het een uit 

') Teekeningen van de belangwekkendste partikuliere gebou
wen in Hannover zijn te vinden in het werk van MITHOFF, Archie 
fiir Niederiachsens Kunügochichle. 
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het ander als het ware organisch moet voortkomen. 

Heeft de kunst-geschiedenis niet voldoende bewezen, 

dat er tusschen de verschillende stijlen een inn ig ver

band bestaat, en de eene zich door den anderen ont

wikkeld heeft? Die ontwikkel ing heeft gedurende ze

keren tijd stil gestaan; om de bouwkunst verder 

te on twikke len , moet men het uitgangspunt zoeken 

daar waar de kunst haren schoonsten tijd heeft be

reikt. D e een meent nu de kunst der ouden, de an

der de kunst der middeleeuwen te moeten opvatten 

en op de hedendaagsche maatschappij te moeten toe

passen. Maar de keus zal altijd afhangen van het 

materiaal waarover men beschikken kan. 

G e l u k k i g het l and , rijk aan natuurlijken steen, waar 

de grieksche kunst weder in hare edele vormen kan 

te voorschijn treden, en niet verminkt behoeft te wor

den ten behoeve van ander materiaal, dat de industrie 

aan de hand geeft. 

W e l k e resultaten het zoeken naar een nieuwen 

bouwstijl geeft, bewijzen de bouwwerken te München 
verrezen onder koning M A X , die de bouwkunstenaars 

tot het uitvinden van een nieuwen bouwstijl meende te 

moeten aansporen. L Ü B K E geeft in zijne GescAichte 
der Architektur de volgende karakteristiek der toen 

ontstane gebouwen: „ N e e m een dosis spitsbogen op 

dunne, naar goedvinden te verlengen pi j lers; snij i n 

de hoeken der pijlers eenige romaansche opgaande 

zuiltjes, aan welker kapiteelen ge vrij vrolijk gothisch 

lofwerk moogt geven; versier de arkadenbogen met 

antieke kassetten, waarin gij de bloemen, om het genot 

nog te verhoogen, in verschillende architektonische 

perioden kunt laten overspringen; strooi vervolgens 

vensters met ronde en vlakke bogen, benevens hori

zontaal afgedekte vensters in aangename afwisseling 

over de facade u i t ; deel ze met magere lijstjes en 

lissencn af, nu eens op gothische, dan eens op romaan

sche of ook antieke wijze; laat vlakke italiaanschc 

gevels en de stijle gevels van het Noorden lus t ig te

gen spitsboog-openingen aanloopen; kroon eindelijk 

het geheel met antieke konsoles, gothische friezen en 

grieksche karyatiden, a l strijden zij nog zoo met de 

middeleeuwsche nabuurschap, en roer eindelijk het 

geheel i n een brij van gips, zink en kar ton" l ) . 

Gel i jk uit het bovenvermelde bl i jk t , is de bak

steen-architektuur te Hannover op nieuw in het le-

') Zou men dit recept niot kunnen beschouwen als geschre
ven te zijn ook voor sommige gebouwen hier te lande F 
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ven geroepen, en is m e n , den baksteen als hoofdmate

riaal aannemende, zooveel mogelijk er op bedacht ge

weest, dien te verbeteren. H a d men daar die goede 

grondstof, de k l e i , waaraan Nederland zoo rijk i s , de 

baksteen i n Hannover, zou ik bijna durven zeggen, 

ware volmaakt. W a t sterkte en duur betreft staat hij be

neden den nederlandschen baksteen, hetgeen in een land 

als Hannover, waar water en vochtigheid een minder 

gekende last i s , weinig bezwaar oplevert. D e techni

sche bewerking van den steen is oneindig volkomener 

dan in Nederland, zoodat vo rm, kleur en oppervlak het 

verre van die van den nederlandschen steen winnen. 

De meerdere grootte van den steen levert veel voor

deel op. M e n heeft getracht de afmetingen zoodanig 

te bepalen, dat de steen op de gemakkelijkste manier 

is te verwerken, en zijn gewigt toelaat dien met de 

eene hand gemakkelijk te hanteren. De lengte der te

genwoordige steenen is 1 hannov. voet = 0.292 el De 

sterkte van den steen neemt wel is waar af, naar

mate de steen grooter wordt ; maar bij goed ingerigte 

steenovens schijnt dit op deze lengte van weinig invloed 

te zijn. He t metselen eener kub . el hann. steen ver

eischt dus minder arbeid dan dat van een kub. el nederl. 

steenen; en dit is toch ook iets waarop men bij het 

bouwen heeft te le t ten, daar minder arbeid ook min

der arbeidsloon vordert. De kleur en het oppervlak 

van den steen, waarvan het wezenlijk schoon van een 

gevel toch ook gedeeltelijk afhankelijk i s , heeft men 

door eene zorgvuldige bewerking en branding der klei 

zoo goed mogelijk trachten te maken. 

D e kleur van den steen, in verband met de k leur dei-

metselspecie , moet een toon geven, die het oog aange

naam aandoet; en hieraan zal voldaan zijn indien in 

het geheel een matte toon gebragt wordt. D ie matte 

toon b . v. bestaat hier i n de oude nederlandsche gevels , 

waarbij de steen en de metselspecie door ouderdom 

ongeveer één tint hebben gekregen. Sommigen schij

nen dit niet gaarne te zien, laten dan den muur be

schilderen en de voegen weder heel netjes met witte 

verw inbrengen. Ziet men zulk een gevel of een nieu

wen pas gevoegden, dan flikkert het muurvlak onaan

genaam voor het oog. De witte kalk en de graauw-

') Op dc tentoonstelling van bouwmaterialen tc Amsterdam, 
iu 1853 gehouden, waren door A. VAN BEU PAAVW, steenbakker 
te Koudekerk, ingezonden kerksteeuen van uitmuntende kleur en 
kwaliteit, lang 0.29 el, breed 0.14'/, el, dik 0.061/, el; de prijs 
was / 40, de duizend. Vergelijk: llouirk. Bijdragen, deel XII , 
blz. 882. Noot van A. N. O. 
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Toode steen geven geen matten toon. Zou men dit 

bezwaar niet kunnen verhelpen, indien men onder 

de metselspecie een kleurstof mengde, die met de 

kleur van den baksteen een toon leverde, behage-

lijk voor het oog ? Hannover bezit een gelen steen, 

die in kleur onzen Frieschen en IJsselsteen verre 

overtreft. Het vlak van bedoelden hannoverschen steen, 

dat in den dag moet komen, is met veel zorg met een 

laagje klei bestreken, waaruit het ijzeroxyde is verwij

derd, en dat bij het bakken een bruingele kleur geeft. 

Deze steen harmonieert uitstekend met den rooden 

baksteen, maar ook niet minder met de grijze kleur 

van den zandsteen. D i t is vooral op te merken aan het 

Geschaftsgebaude der Bahnhof-Direktion te Hannover, 
een gebouw in romaanschen sti j l , tot de eerste verdie

ping in zandsteen en verder geheel in gelen baksteen 

opgetrokken. 

Vele gebouwen in Hannover bewijzen echter dat men 

ook zonder aanwending van natuurlijken steen, maar al

leen met gebruik van baksteen, aan het geheel een streng 

architektonisch uiterlijk heeft weten te geven, door pro

fielen en ornamenten te wijzigen naarmate de technische 

behandeling der k le i tot vormsteenen dit toeliet. 

Door de niet al te groote digtheid van den steen 

heeft men weder zijne toevlugt tot glazuurden steen ge

nomen voor die gedeelten van het gebouw, welke het 

meest aan de wisseling van het weder zijn blootgesteld; 

tevens brengen deze glazuurde steenen een aangename 

werking van kleuren (gewoonlijk zwart, rood en groen) 

te weeg. 

O m hier te lande een gebouw geheel i n baksteen-

architektuur streng uit te voeren, zou men, geloof 

i k , niet bepaald zijne toevlugt tot glazuurden steen be

hoeven te nemen, omdat de gewone soort digt genoeg 

i s ; maar op sommige plaatsen, bij afwateringsvlakken 

b. v. kan men het neerzetten van een laagje mos en 

groen toch niet voorkomen, zoodat daarvoor glazuurde 

steen moest genomen worden en geen natuurlijke steen. 

Ik ken in Neder/and geen gebouw waaraan glazuurde 

steenen voorkomen; ik geloof ook niet dat zij tegen

woordig hier te lande gebruikt worden , of ooit gebruikt 

zi jn; l ) maar zou dit een reden zijn om ze nooit te ge-

») Tc Gorinchem aan den toren der Groote Kerk. tc Utrecht 
aan het huis Leeuwenburg en aan dc ruïne van het Huis te 
ilerwe.de nabij Dordrecht kan men glazuurde steenen zien toegepast 
aan bouwwerken uit het middeleeuwsche tijdvak. Vergelijk: 
.Bouwt. Bijdrage», deel VIII, bladz. 293—306. 

Noot van A. H. o. 
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bruiken en de steenfabriekanten tot de vervaardiging 

daarvan niet aan te sporen? Waarom zou men wel 

de plavuizen en tegels kunnen weglaten, en niet een 

meer vlakten van den baksteen? W i j konden dan meer 

i den natuurlijken steen ontberen, en wij zouden niet zoo 

dikwijls onze toevlugt tot het buitenland en tot vreemde 

steenhouwers behoeven te nemen. 

H e t gebouw, welks architektuur zich in de laatste 

jaren heeft kunnen ontwikkelen , is voorzeker de vi l la . 

Hoevele zoogenaamde villaas zijn niet hier te lande 

in den laatsten tijd verrezen! D e vi l la is een van die 

weinige partikuliere gebouwen, waarbij de bouwmees

ter iets wezenlijk schoons kan scheppen, omdat het 

gebouw zich vrij van alle zijden aan het oog voor

doet. Aangezien een woonhuis in een straat, daar

entegen, niet alleen dikwijls groote bezwaren bij de 

inwendige distributie oplevert, treedt het slechts met 

één gevelvlak te voorschijn; hierbij wordt dan ver

langd dat men in dit vlak, in verband met het inwen

d ige , de eentoonigheid zooveel mogelijk zoeke te ver

drijven door schoone verhouding in lijnen en versie

ringen. 

D e vi l la echter kan , in harmonie met de haar om

ringende natuur, als een wezenlijk kunstprodukt optre

den. Bi j de meeste dezer gebouwen heeft men de 

motieven der Grieken en Romeinen i n toepassing ge

bragt, hetgeen voorzeker veel schoons heeft geleverd, 

daar waar de natuurlijke steen als hoofd-materiaal ge

bruikt is . 

In Hannover heeft men hoofdzakelijk met baksteen, 

en zoo weinig mogelijk natuurlijken steen, zulke ge

bouwen weten te ontwerpen en daartoe de grieksche 

vormen laten varen, maar zich gewend tot den gothi

schen stijl. De gebouwen munten vooral ui t door 

eene losse groepering en zijn geheel in overeenstem

ming met de soms zoo pittoreske natuur, ja zij doen 

deze nog meer uitkomen. Ook het inwendige is betim

merd en geornamenteerd volgens de gothische konstruk

tie en ornamenten; of echter deze wijze van betim

m e r i n g — waarbij elke konstruktie in hout zooveel mo

gelijk zigtbaar is gelaten, niets is geschilderd, maar 

zoldering, lambrizering, deuren en vensters in eiken-

of greenenhout eenvoudig vernist zijn, — in den smaak 

zal vallen en overeenkomen met den kunstzin van het 

hedendaagsche publ iek , durf ik i n twijfel t rekken. 

N a het voorgaande geloof ik dat ieder met mij zal toe

stemmen , dat Hannover stof geeft tot het maken van ver

gelijkingen tusschen de thans aldaar bestaande bouw-
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wijze en die van Nederland. Nie t alleen elkanders nabij

heid, maar voornamelijk het hoofdmateriaal, de baksteen 

geeft daartoe aanleiding. Is niet baksteen de bouw

stof waaraan Nederland rijk i s , waaraan nooit gebrek 

zal komen , omdat de grondstof, de k l e i , ons jaar i n 

jaar uit door zoovele rivieren wordt aangevoerd? E n 

toch zijn in de laatste jaren i n de voornaamste steden 

van ons land tallooze gebouwen in zoogenaamden mo

dernen stijl verrezen, die hiervan niet getuigen. M e n 

heeft daarbij den steen, het nationale bouwelement, 

achter een laag pleister en terra-cotta ornamenten zoo

veel mogelijk zoeken weg te stoppen, als schaamde 

men er zich voor. 

De Nederlander, anders zoo gehecht aan zijne natio

naliteit, heeft op dit punt zijne nationaliteit verloochend. 

Vele dezer gebouwen, grootendeels vi l laas, verrij

zen als wangedrogten i n een soms zoo schilderachtig 

nederlandsch landschap en ontsieren dit geheel. Ve le 

van die gebouwen hebben dan ook hun ontstaan te 

danken aan den spekulatiegeest van een metselaarsbaas, 

die, zeer goed praktikus en konstrukteur, overigens in 

het aesthetisch gedeelte der bouwkunst niet ontwik

keld i s , en zoodoende de kunst als spekulatiemiddel 

gaat gebruiken. B i j het beschouwen van vele dier 

gevels komt men onwil lekeurig op de gedachte of ook 

de een of andere terra-cotta-fabriekant aldaar zijne mon-
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sters zou hebben ten toon gesteld: vrouwenkopjes, 

hondenkopjes, hertenkopjes, konsoles, k r u l l e n , ja ik 

weet niet met welke vreemde voorwerpen de muren 

soms zijn beplakt. Hiertusschen vertoonen zich dan 

de vensters, en bij dit alles danst, ter hoogte van 

de balklaag der eerste verdieping, lustig een lijstje 

of bandje om het geheele gebouw heen. Maar geluk

k i g geldt deze beschouwing niet alle gebouwen. 

Bouwwerken van eenig belang door den neder-

landschen architekt ontworpen en ui tgevoerd, bewijzen 

dat de baksteen in Nederland nog goed i s , en dat er 

ook wezenlijk met steenen van verschillende kleur iets 

goeds tot stand kan komen. 

Waarom zouden wij ook onze nationaliteit niet i n 

de bouwkunst toonen, even als vroeger, en al het mo

gelijke doen om de technische bewerking van den bak

steen te verbeteren en te volmaken? Maar niet alleen 

dat, wij moeten ook den kunstzin van den Nederlander 

weten op te wekken door te bouwen i n den stijl die 

voor den baksteen als hoofdmateriaal de klaarste is. 

Hiertoe mede te werken is naar mijne beschei

den meening de morele pligt van ieder die de bouw

kunst in Nederland beoefent en lief heeft. Moge di t 

weinige ook iets tot bevordering der bouwkunst i n 

ons vaderland hebben bijgedragen, dan is mijn doel 

bereikt. 

ARBEIDERSWONINGEN. 
Door F E L I X NARJOUX, architekt. 

WERKPLAATSEN TE LA CHAUSSADE. (NIÈVBE.) 

Vertaald door den heer J . D E H A A N , té Amsterdam. 

Het is in onze dagen een ge lukkig verschijn

sel , te mogen opmerken , hoe allerwegc in ons land 

krachtdadig de middelen worden beraamd, om den 

ambachtsman eene betere woning te verschaffen, als 

de beste wijze om zijn huiselijk geluk te bevorderen. 

W i j verwijzen naar hetgeen in de Bouwkundige 
Bijdragen hierover is medegedeeld, en het was 

mij aangenaam, in de Gazette des architecten cl du 
bdtiment (3 d e jaargang N ° . 16) eene beschouwing te 

vinden van den heer F É L I X N . V R J O U X , architekt, be

treffende dergelijke woningen, door het departement 

van marine te la Chaussade geëxploi teerd. 

Wanneer ik alzoo eene nederlandsche vertaling van 

die beschouwing hier doe volgen, geschiedt dit niet 

zoo zeer om haren belangrijkheid als wel om haren 

eenvoud, en om tc doen ui tkomen, hoe te dien opzigte 

ons land , d ikwerf te gering geacht en over het hoofd 

gezien, zich mag beroemen de vergelijking met an

dere landen te kunnen doorstaan en daarbij niet op 

den achtergrond geplaatst behoeft te worden. 
25» 
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op de galerij door middel eener glazen deur , en is 
bovendien verlicht door een venster en ten behoeve 
der verwarming van een schoorsteen voorzien; het 
kleine is slechts door één venster verlicht en zonder 
schoorsteen. 

„ Deze vertrekken zijn belegd met plavuizen of vloer
tegels en de muren gepleisterd. De hoogte der verdie
pingen is slechts 2.60 e l ; zij mogten wel iets hoo
ger wezen. 

alsnu een denkbeeld te vormen van deze tien wonin-

Sb/iaat7van 0,005,per el. 

„ D e bovenstaande schetsjes geven een denkbeeld 

van een der aan de hoeken van het gebouw geplaatste 

woningen. H e t zal den lezer gemakkelijk zijn zich 

gen, naast elkander gelegen, om eene verdieping van 
ieder gebouw te verkri jgen. 

, / E e n badinrigt ing en een waschplaats zijn ten ge-
bruike der bewoners en kunnen het geheel op de zoo 
even besprokene wijze veel verbeteren. 

„ Andere woningen zijn nog te la Chaussade volgens 
dezelfde bepalingen gebouwd, maar zij moeten aan 
eenvoudige eischen voldoen, die de zuinigheid onver
mijdelijk bij dusdanige soort van woningen stelt. 

„ Eenige zijn op zich zeiven staande woningen, andere 
zijn twee aan twee gebouwd en door een tuintje 
omr ingd ; deze laatsten zijn i n het algemeen bestemd 
voor de dienstdoende onderbazen of direkteuren. 

„ D e gunstige invloed eener goede woning op den 
zedelijken toestand en de neigingen van den mensch is 
overal erkend. 

„ D e werklieden van la Chaussade leveren ons een 
nieuw bewijs dezer waarheid: nergens wordt een ar
beidzamer, beschaafder en beleefder bevolking ge
vonden. 

„ E e n zoodanige uitkomst toe te schrijven aan de 
meer of minder gelukkige inr igt ing eener woning, 
is zonder twijfel overdreven; doch zooveel staat vast 
dat zij er veel toe bijdraagt." 

P R O E V E N M E T RANSOMES KUNSTZANDSTEEN. 
Medegedeeld door den heer J . E . B. L . M A E I T Z V A N C R A I J E S T E Y N , te Dordrecht, lid van het Koninklijk 

Instituut van Ingenieurs. 

„ De bouw van arbeiderswoningen in onze groote 
fabriekplaatsen is tot heden bij ons zelden een punt 
van naauwgezette studie geweest, terwijl.onze engelsche 
naburen integendeel zich beijverden die studie voort 
te zetten en daardoor gezonde en gemakkelijke wonin
gen te verkrijgen. 

„ E e n i g e maatschappijen hebben echter pogingen 
aangewend om een einde te maken aan een toestand, die 
niet meer met onze tegenwoordige inzigten en met onze 
behoeften tot gemak en welzijn strookt, nu men te regt 
als regel stelt dat een goede woning even noodzakelijk is 
voor eenvoudige werklieden als voor de rijkste burgers. 

„ De roeping van den architekt strekt zich uit tot de 
beoefening van alle deelen zijner kuns t ; hij moet met 
even goede uitkomsten de prachtigste gebouwen zoowel 
als de nederigste woningen kunnen uitvoeren. Deze laat
sten zijn dikwerf te gering geschat, vergeten, en alzoo 
is het niet van belang ontbloot, aan praktische man
nen een voorbeeld voor oogen te stellen, hetwelk zij met 
nut en voordeel kunnen bestuderen en onderzoeken. 

„ B i j de werkplaatsen van la Chaussade is een 
nieuwe weg ingeslagen, die van een degelijken voor
uitgang getuigt, en de woningen, opgetrokken om de 
werklieden der maatschappij te huisvesten, zijn niet 
meer d i e , welke wij gewoon zijn te zien in onze nij
vere steden. 

„ D e werkplaatsen van la Chaussade behooren aan 
het ministerie van marine en koloniën . Daar worden ver
vaardigd al de ijzeren draaikranen die aan de gebouwen 
der keizerlijke marine gebruikt worden, en i n het bijzon
der de ankers en kettingen der schepen; zij verschaffen 
aan ongeveer 1200 tot 1500 arbeiders werk. Deze 
arbeiders behooren niet allen tot de gemeente, doch 
komen er zich somwijlen tijdelijk vestigen. 

„ O m een deel van deze bevolking te huisvesten, 
heeft de administratie der marine eene proef genomen, 
die zonder twijfel zal worden voortgezet; zij heeft n l . 
drie gebouwen, ieder van 00 ellen lengte bij 9 ellen 
breedte, laten optrekken, die, van elkander gescheiden 
door een straat, aan den openbaren weg staan. 

„Zi j zijn zamengesteld uit eene verdieping gelijk-
straats en eene eerste verdieping, en elk gebouw bevat 
woningen voor 20 huisgezinnen. 

„ D c materialen bij den bouw aangewend z i jn : de 
arduinsteen, dien het land oplevert, voor de dagstukken 
der deuren, ramen en hoeken, de breuksteenen voor 
de muren en het hout van verschillende soort voor het 
timmer- en schrijnwerk; de dakbedekking is van le i . 

„ D e gevels dezer gebouwen aan den openbaren weg 
liggen ten noorden en zijn voorzien van de helft der 
ramen en deuren van den tegenovergestelden kant , die 
aanhoudend door de zon wordt beschenen. 

„ V o o r dezen gevel bevindt zich een plein of plaats, 
ter lengte der gebouwen, bij eene breedte van onge
veer 8 bij 10 el len, omheind door eene lage schutting 
en voorzien van een voorraadschuurtje voor ieder 
huisgezin. 

„ De toegangen tot iedere woning worden gevormd 
door middel van eene galerij voor de beide verdiepin
gen aan den gevel , ten zuiden gelegen. 

„ Deze van hout vervaardigde galerij is voorzien van 
een groote vooruitstekende dakbedekking, en dient on
der anderen om het oppervlak der woningen, waarvan 
zij slechts een aanhangsel i s , te vermeerderen. M e n 
komt op de eerste verdieping door middel van twee 
steenen trappen, aan het uiteinde van het gebouw 
onder den blooten hemel geplaatst, om het reinhouden 
te bevorderen. 

„ D e privés zijn ter gemeenschappelijke dienste van 
verscheidene woningen; op elke verdieping vindt men 
er twee; zij staan i n verband met de versche lucht; 
de kui len zijn voorzien van een buis , die de vloei
bare specie en den stank afvoert. 

„ H e t regenwater wordt verzameld in het midden 
i n twee putten, voorzien van pompen. 

„ De eenige aanmerking, welke wij te maken heb
ben, is deze: wij zouden dit water verzameld wi l len zien 
in iedere woning en in massa, en het moest naar wel
gevallen kunnen uitstroomen. D i t zou, naar onze 
meening, eene gemakkelijk uit te voeren verbetering 
zijn; een stoommachine der naburige werkplaatsen zou 
een deel van hare kracht kunnen aanwenden om het 
water op te stuwen i n een vergaarbak, van waar het 
vervolgens overal , waar het vereischt w e r d , zou kun
nen verspreid worden. 

„Afvoerbuizen zijn voor iedere deur buiten de ga
ler i j , tot wering van onaangename dampen, aangebragt, 
en loopen vervolgens uit i n een klein r i o o l , afgedekt 
met een groote steenlaag, schoon gehouden door het 
regenwater en over de geheele lengte van het plein 
loopende. 

„ Iedere woning bestaat op zich zelve uit twee ver
t rekken; een groot, bij den ingang , metende 5 ellen 
i n het vierkant en bestemd tot huiselijk gebruik van 
een arbeidersgezin; het andere, kleiner van afmeting, 
bedraagt 5 bij 3 ellen. He t grootste heeft een ingang 

J U A N S O M E S kunstzandsteen en de restauratie van ver
weerden hardsteen enz., door aanwending van kiezel-
zuren k a l k , hier te lande door de heeren F O L K E R S & co. 
te Amsterdam, als agenten van de Patent Concrete 
Stone Company, door verspreiding eener brochure aan 
belanghebbenden kenbaar gemaakt, zullen waarschijnlijk 
aan de meeste leden der Maatschappij bij name bekend 
zijn; doch welligt zal het bestuur der Maatschappij 
oordeelen, dat de mededeeling van den uitslag van 
enkele met R A N S O M E S preparaten genomen proeven 
van genoegzaam belang i s , om er meer bekendheid 
aan te geven, ten einde het nemen van proeven door 
deskundigen op uitgebreider schaal uit te lokken . 

a). Een vloer van Portland-cement, d i e , door het 

onophoudelijk loslaten van een zeer fijne stof, 
blijken gaf, dat de zamenstellende deelen niet 
inn ig aan elkander verbonden waren , werd vol
gens het voorschrift eerst met het kiezelzuur-pre-
paraat, en ru im 24 uren later met het calcium-
preparaat behandeld. N a vijf of zes dagen was 
de vloer zoo hard geworden en in de zamenstel
lende deelen zoo inn ig verbonden, dat men met 
een stalen mes geene deelen er van afschrap
pen , maar het mes er op slijpen kon . 

6). Een teerling-palm Portland-cement, gegoten bij 
het leggen van gemelden v loer , om er het speci
fiek gewigt van te kunnen bepalen, met de pre
paraten behandeld, ten einde op de zijden de 
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diepte van indr inging der preparaten na te gaan, 

verkreeg dezelfde hardheid en vertoonde eene in 

werking van ongeveer 0.005 el. 

c) . Een gewone roode bloempot van zeer zacht bak

sel , en dus gelijk te stellen met gewone dak

pannen, plavuizen of cstrikken enz., met de pre

paraten behandeld zijnde, verkreeg zoodanige hard

he id , dat een stalen mes er bij schrapping zwarte 

strepen op achterliet: een bewijs, dat staaldee-

len door het baksel van het mes werden afge

nomen. 

d) . Een tegel uit de cementsteenfabriek van de heeren 

L I N D O E N co. te Delfshaveu, van zeer hard za-

menstel , met de preparaten over de halve op

pervlakte behandeld, won daardoor nog i n hard

heid. Deze tegel , later ter diepte van ongeveer 

0.05 e l , opstaande in het water geplaatst, be

wees, dat het geringe opslorpingsvermogen van 

dit fabriekaat door de preparaten geenszins ge
wijzigd was. 

Wat de benoodigde hoeveelheden en kosten betreft 
is mij bij de behandeling van den vloer gebleken dat: 
voor 28 vierk. ellen gebezigd zijn 4.5 ned. kan kiezel-
zuur a ƒ 0 . 9 0 per kan en 2.1 kan calcium preparaat 

a ƒ 0.75 per kan ƒ 5 .62 5 

voor gebruik van fustage, vracht enz ,f 1.50 

voor iji dag arbeidsloon » 0.50 
f 7.02 5 

of ƒ 0 . 2 7 per vierk. e l , beneden welk bedrag men, 
bij een meer uitgebreid werk, zekerlijk zou blijven. 

Ten slotte zij nog gemeld, dat de heeren F O L K E R S & co. 
mij i n de gelegenheid gesteld hebben kennis te maken 
met R A N S O M E S kunstzandsteen, door toezending van een 
bouw-ornament. De bijzondere fijnheid en scherpte van 
lijnen en de hardheid en digtheid van dezen kunststeen 
bevelen, mijns inziens, dit artikel ten sterkste aan. 

BINNENBETIMMERING VAN DEN BOEKWINKEL DER HEEREN DE ERVEN 
L00SJES TE HAARLEM. 

Medegedeeld door S. K L E I W E G DYSERINCK. 

(MET TWEE PLATEN. PL. X X I EN XXII.) 

Tot toelichting van de teekeningen zij het mij 
vergund mede tc deelen, dat de winkel toegang 
moet verleenen tot het daarachter gelegen kantoor 
en de drukker i j , en het uit dien hoofde noodig 
was de beide schuine hoeken tot dat einde in te 
rigten. 

Met uitzondering van het mahoniehouten dekblad van 
de toonbank met den daarop geplaatsten lessenaar, is 
de geheele betimmering vervaardigd van vurenhout en 
het beeldhouwwerk van lindenhout. A l het witte hout
werk is geschilderd als glad eikenhout met een enkele 
donkerbruine bies afgezet, behalve de busten welke 
dof wit geschilderd zijn. 

In de drie frontons boven de kasten zijn en haut 
relief geplaatst de bustes van L A U R E N S J A N S Z O O N C O S T E R , 

G Ö T H E en S H A K E S P E A R E ; de bustes van V O N D E L en B I L -

D E R D I J K , in medaillon gevat, versieren de kornissen 

boven de beide genoemde schuin geplaatste deuren. 

In het midden van iederen toonbankvleugel zijn me

daillons aangebragt, waarop een in lauwerkrans ge

vat schild gebeeldhouwd i s ; op het eene is eene go

tische Jï uitgesneden, en op het andere een beuken-

tak met vruchten. De letter a heb ik daarop doen 

plaatsen als de eerste welke L A U R E N S J A N S Z O O N COSTER 

zou gesneden hebben; den beukentak met vruchten 

plaatste ik op het andere schi ld , als het zinnebeeld 

van de vruchten welke het snijden van de eerste let

ters door L A U R E N S J A N S Z O O N C O S T E R gedragen heeft. 

D c schuifdeuren met glas voor de boekenkasten han

gen aan boven in de kasten aangebragte ijzeren rails. 

Het keur ig uitgevoerde timmerwerk is van den 

heer N I G G E N B R U G G E , het beeldhouwwerk van den heer 

D E L E E U W , en het schilderwerk van den heer V E L D 

H E E R , allen te Haarlem. 

DE W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G T E PARIJS IN 1867, 

Naar aanleiding van „ Causeries scientifiques par H . D E P A R V I L L E . 

Vertaald door A. N . G O D E F R O Y , Architekt te Amsterdam. 

Het gebouw der wereldtentoonstelling in 1867 

verrijst i n het midden van het Champ de Mars, en 

beslaat eene oppervlakte van 16 bunders. 

Zijne uitwendige gedaante is die van een onmete

lijk groot monumentaal renperk, van een reusachtig 

coliseum, welks buitenwanden over eene lengte van 

vijftienhonderd ellen zijne sierlijke kolonnaden en frie

zen ten toon spreiden. 

He t is geheel gelijkvloers en waterpas van grond

vlak en bestaat uit niet meer dan ééne verdieping. 

De grootste afmeting in de r igt ing van den Quai cf Orsay 
naar de Mil i ta i re school (van het noordwesten naar 

het zuidoosten) is 494 e l , en de kleinste afmeting in 

de r igt ing van de Avenue de Labourdonnaye naar de 

Avenue de Suf ren, 380 e l , (van het noordoosten naar 

het zuidwesten). 

De hoofdfacade is gekeerd naar de heuvelachtige 

terreinen van het Trocadero, juist tegenover de b rug 

van Jena, en ontplooit zich prachtig tusschen de 
boomgroepen en bosschaadjen van het omringde park. 

Het park toch breidt zich rondom het monument 

ui t , en verlevendigt door zijn groen en zijne plant

soenpartijen de alligt eentoonige en eenvormige ge

daante van een bouwwerk zonder eenige afwisseling 

in hoogte en van meer dan 1400 el buitenomtrek. 

Het paleis is evenmin elliptisch als c i rkel rond, 

zoo als men ten onregte beweerd heeft; zijn plan heeft 

in werkelijkheid de gedaante van een regthoek van 

110 el lengte bij 384 el breedte, aan dc uiteinden 

afgerond door halve cirkels van 384 el middell i jn. 

De groote as l igt in de r ig t ing van de b rug van 

Jena naar de Mi l i ta i re school; maar het monument is 

digter bij de school dan bij de kaai gelegen, ten 

einde aan de zijde van den hoofdingang meer ruimte 

beschikbaar te houden voor het park en de annexe 
gebouwen. 

De oppervlakte van het gebouw is verdeeld i n 

eene reeks van koncentrieke galerijen, die in het mid
den een tuin omsluiten van iets meer dan een halven 

bunder (5000 vierk. ellen) oppervlakte. Deze rond-

loopende galerijen zijn op hare beurt doorsneden met 

straalsgewijze galerijen, loopende van den buiten

omtrek naar het midden. Door deze inr ig t ing wordt 

het mogelijk de voortbrengselen zóó te rangschikken 

dat zij gelijktijdig groepen vormen van gelijke soorten, 

en tevens naar gelang van de nationaliteit een onaf

gebroken geheel uitmaken. 

Wanneer de bezoeker de straalsgewijze galerijen 

van het eene eind tot het andere doorloopt, kan hij 

de geheele op zich zelve staande tentoonstelling van 

één land of natie bezigtigen en beoordeelen. Wanneer hij 

zich daarentegen in de ringvormige galerijen begeeft, 

ziet hij achtereenvolgens al de voortbrengselen van ééne 

soort van ieder volk. Op deze wijze vereenigt men 

de voordeelen van de tentoonstelling van bepaalde 

vakken of onderdeelen met die van algemeenen aard 

en strekking. 

V i e r toegangen zijn aan de uiteinden van de groote 

en de kleine as van het bouwwerk , en voeren naar 

twee groote hoofdwegen die elkander in het centrum 

van het paleis ontmoeten en kruisen. 

De hoofd- of eerepoort is tegenover de Jenabrng 
geplaatst. Zij geeft den toegang tot eene groote ves

tibule , die voortloopt tot aan den centralen tu in . 

De ingang-vestibule is 25 el breed over eene lengte 

van 50 e l ; zij vermindert dan in breedte tot 15 el 

tot aan den t u i n ; terwijl aan de andere zijde van den 

tuin de breedte van den hoofdweg niet meer bedraagt 

dan 10 el . Gelijke breedte heeft de kruisweg die de 

zij-ingangen verbindt , welke op de avenues Suffrcn en 

de Labourdonnaye ui tkomen. 

De overige straalsgewijze paden en de rondgaande 

galerijen hebben allen eene breedte van 5 el . 

De vestibule doorsnijdt de ringvormige galerijen; 

zoodat de bezoeker, wanneer hij onder het groote of 

hoofdportiek binnentreedt, dadelijk ter weerszijden deze 

galerijen als breede straten regt en l inks zich ziet ont

wikkelen . De indruk daardoor te weeg gebragt is alsof 

hij zich i n eene schoone stad ziet verplaatst, symme

trisch van aanleg, met elkander omsluitende r ingvor-
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mige, breede straten, op regelmatige afstanden met 

straalsgewijze wegen doorsneden *). Het geheel is op 

die wijze verdeeld in vierhoekige wijken of quartiers, 
die trapsgewijze smaller worden naar mate men tot het 

middelpunt nadert. 

De straten en wegen zijn ter beschikking van het 

publiek of de toeschouwers; daarentegen zijn de ru im

ten die ze insluiten voor de exposanten. Deze zijn 

daar als het ware te huis ; zij kunnen er zich naar 

welgevallen inr ig ten , altijd behoudens en in overeen

stemming met de bepalingen van het reglement. 

Gesteld, de bezoeker doorwandelt een voor een de 

ringvormige galerijen, van den buitenomtrek begin

nende naar het midden, of wel omgekeerd, dan zal 

hij achtereenvolgens even zoovele part iële tentoon

stellingen van gelijksoortige voorbrengselen bezigtigd 

hebben; wanneer hij daarentegen de straalsgewijze 

straten doorloopt, zal hij telkens de gezamenlijke ten

toonstelling van ieder volk doorloopen hebben. Iedere 

rondgaande galerij is bestemd voor eene speciale groep. 

Iedere groep is op hare beurt gesplitst in onderver

deelingen of klassen, waarvan de voortbrengselen regts 

en l inks van de galerij zijn geplaatst. Een opschrift 

duidt het nommer der hoofdverdeeling aan. Ieder i n 

zender heeft in zijne klasse een eigen volgnommer. 

Door deze schikking wordt alle dwaling voorkomen. 

De vreemdeling kan in dezen doolhof van wegen cn 

straten niet verdwalen; met den katalogus i n de hand, 

wordt het hem gemakkelijk niet alleen de klasse, maar 

zelfs de glazenkast of vitrine te vinden die hij zoekt, 

met even veel gemak en zekerheid als hij zou behoe

ven een bepaald huis te midden van de volkrijkste 

stad op te sporen. 

De straalsgewijze straten zijn ten getale vau zestien 

met inbegrip van de groote of hoofdstraten, die vol

gens de hoofdassen van het gebouw gerigt zijn. De 

k o n s t r u k t i ë n , die iedere groep op zichzelve overdekken, 

schikken zich zonder moeite naar den aard der ten

toongestelde voorwerpen. De inwendige plooibaarheid 

van de aangenomen planverdeeling veroorlooft de in

rigtingen naar de behoeften en vereischten van iedere 

groep te wijzigen. 

De uit- en inwendige grenzen van het gebouw zijn 

') Voor de inwoners van Amsterdam is de overeenkomst van 
dezen aanleg met dien van de hoofdgrachten en straten dier stad 
in het oog loopend, met name van het gedeelte begrepen tusschen 
den Amstel, dc Prinsengracht, de Brouwersgracht en dc Hee
rengracht, i. N. o. 

klaarblijkelijk streng bepaald, en diensvolgens zijn de 

wanden van deugdelijke en soliede materialen opge

trokken, namelijk gesmeed- en gegoten ijzer en bak

steen; evenzoo de wegen en straten die het doorsnij

den en die er als het ware de hoofdsteunpunten van 

uitmaken. De tusschengelegen kons t ruk t i ën daarentegen 

zijn van de meest mogelijke verscheidenheid in gedaante, 

en moeten zich overal plooijen naar de behoeften van 

de groep of van de klasse die zij moeten omsluiten. 

Het was noodzakelijk dat zij beantwoordden aan 

de behoeften van eene part iële tentoonstelling, opdat 

zij de voorwerpen onder hunne eigenaardige gedaante 

vertoonden, en in de omstandigheden die ieder hunner 

vereischt. 

Betreft het bij voorbeeld een ameublement, — dan 

werd het gepast geoordeeld om aan het tentoonstel

ling-vak het voorkomen te geven van een salon. Is 

er sprake van stoffaadjen, — dan moet men deze 

kunnen uitstallen als in een winkel-magazijn. 

U i t dien hoofde regelt zich het emplacement voor 

deze of gene tentoonstelling in diepte, ja zelfs in hoogte, 

al naar gelang van de behoeften van het onderwerp. 

De zoldering zal des noods rijzen of dalen, en de 

gunstigste dagverlichting zal bewerkstelligd worden 

door eigenaardig aangebragte lichtschermen onder het 

glazen dak. Looze plafonds van doek zullen het licht 

temperen op zoodanige hoogte als het meest passend 

zal geoordeeld worden, om de voorwerpen op de gun

stigste wijze te doen uitkomen. 

Het was bovendien onvermijdelijk alle moge

lijke rekbaarheid (elasticiteit) te geven aan de kon

s t rukt iën van iedere klasse, want de gelijksoortige 

voortbrengselen van eene landstreek zijn uit den aard 

der zaak zeer afwisselend, en de ruimte door ieder 

land aangevraagd om zijne producten te groeperen on

gelijk. Niets is eenvoudiger dan het verplaatsen van 

de schotten of afscheidingen, die evenwijdig aan de 

ringvormige galerijen z i jn , tot dat, door ze vóór- of 

achteruit te brengen, de oppervlakte verkregen wordt 

die noodig wordt bevonden. 

Het stelsel van beweegbare onderverdeelingen ver

dient zeker de aandacht. 

De hoofdlijnen van het paleis aldus bepaald zijnde, 

blijft de vraag welke klassen verdeeling voor. de voort

brengselen aan te nemen. In welke rangorde moeten de 

voorwerpen gegroepeerd worden? He t stelsel van klas-

sifikatie, dat men gevolgd heeft, schijnt ons toe reeds 

op zichzelf een der gewigtigste nieuwe gezigtspunten 

te zijn, geopend door de s tudiën waartoe deze tentoon
stelling aanleiding heeft gegeven. De gedachte, waaraan 
het zijnen oorsprong verschuldigd is , draagt den stempel 
van een even breede als streng wijsgeerige beschouwing. 

Hebben de groote internationale wedstrijden niet 
vóór alles ten doel , de hulpmiddelen te doen uitko
men die de nijverheid weet te scheppen om aan de be
hoeften van den mensch te voldoen? Groepeer derhalve 
de voortbrengselen die met elke zijner behoeften 
overeenstemmen, en gij zult op eens, onder zijne le
vendigste gedaante en die den meesten indruk op den 
geest te weeg brengt, een volkomen en bewonderens-
waard tafereel scheppen van de menschelijke industrie. 

De behoeften die aan alle volken eigen zijn en welke 
wij derhalve allerwege en onophoudelijk aantreffen, 
kunnen aldus gerangschikt worden, opklimmende van 
de behoeften des ligchaams tot die van den geest: 

de voeding; 

de kleeding; 

de woning; 
de grondstoffen en hare bewerking, dat w i l zeg

gen : de arbeid en de nijverheid in de meest alge
meene opvatting; 

de vrije kunsten, als ontwikkelende en vermenig
vuldigende de krachten des verstands en des ligchaams; 

dc schoone kunsten, wier ontwikkeling tot zekere 
hoogte tot maatstaf kan strekken van den graad van 
beschaving van een volk. 

In deze eenvoudige opsomming ligt alzoo een vol
ledig programma, dat van toepassing is op de nijver
heid van alle volken, een waar model van goede in
deeling, dat bewaard moet blijven. He t is voldoende 
eene rondgaande galerij te bestemmen voor elke van 
deze groepen, opdat m e n , van de eene naar de andere 
overgaande, achtereenvolgens het panorama ziet ont
wikkelen van de algemeene voortbrenging (productie), 
met haar meest grootsch verschiet. E r zijn som
mige voortbrengselen of werkzaamheden, die tc veel 
ruimte zouden beslaan als zij in de galerijen geplaatst 
werden of die gevaar zouden kunnen opleveren; zoo 
als de indus t r iën en de toestellen die noodwendig het 
gebruik van water en vuur vcreischen. Niets was 
gemakkelijker, zonder den grondslag der natuurlijke 
klassifikatie te verstoren, dan ze te verplaatsen in het 
park, met en benevens de levende dieren, de boomen 
en de planten. M e n zal bovendien op die wijze het 
aantal werktuigen in beweging vermeerderen, het 

schouwspel den bezoekers aaugeboden afwisselen en, 
1)1.. x v . 

hetgeen bovenal gewigtig i s , sommige indust r ieën in 
hare normale omstandigheden en met alle noodwen
dige ontwikkel ing kunnen bezigtigen. De verdeeling op 
deze wijze tusschen het Paleis en het Park gemaakt, 
zijnde, heeft men de stoffelijke voortbrengselen van 
den menschelijken arbeid kunnen rangschikken in de 
navolgende tien groepen : 

l c groep, Kuns twerken. 

2 e groep, Materieel en toepassing der vrije kunsten. 

3 E groep, Meubelen en andere voorwerpen betrek
k i n g hebbende op de woning. 

4 e groep, Kleedingstukken en andere voorwerpen 
door den mensch gedragen wordende. 

5 e groep , Ruwe voortbrengselen van de nijverheid 
der mijnen en ontginningen, in verschillende graden 
van bewerking. 

6 ' groep, Werktuigen en wijze van bewerken der 
gewone bedrijven. 

7 ' groep, Levensmiddelen (versche of verduurzaam
de) in verschillende graden van bewerking of toebe
reiding. 

8' groep, Levende voortbrengselen en specimina van 
landbouw-inrigtingen. 

9 ' groep, Levende voortbrengselen en specimina van 
tuinbouw-inrigtingen. 

10 ' groep, Voorwerpen die bepaald ten toon gesteld 
worden met het oog op de verbetering der zedelijke 
en ligchamelijke omstandigheden van de volkeren. 

M e n kan in het voorbijgaan opmerken dat het plan 
van het Paleis volkomen geschikt is voor deze klassi
fikatie en zich gemakkelijk laat plooijen naar de eischen 
van elke dier groepen. 

D c buitenomtrek, cn bijgevolg ook dc oppervlakte 
der ringvormige galerijen, neemt steeds toe in ont
wikke l ing en oppervlakte van het midden naar den 
omtrek. — Bij het plaatsen van de afdeeling » schoone 
kunsten en materieel der vrije kunsten'* in het centrum 
van het gebouw, als een kern van wezenlijke ontwik
kel ing des gecstes, van waar alles moet uitstralen, is 
het gemakkelijk in te zien dat de voortbrengselen die 
tot de opvolgende groepen behooren, allengs veelvul-
digcr worden cn meer plaats innemen. E r bestaat 
derhalve eene innige overeenstemming tusschen de be
schikbare oppervlakte en de klassifikatie zelve. — W a l 
het grootste deel der voortbrengselen en speciale 
werktuigen van den landbouw betreft, die veel plaats
ruimte beslaan, deze zijn natuurlijk buiten de wanden 
van het Paleis en in het Park geplaatst. 

20 
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Begeven wij ons nu in het Paleis en houden wij 
ons een weinig op voor iedere groep. He t is nutt ig 
er de strekking en bedoeling wel van te bepalen. 

Treden wij daartoe door de eere- of hoofdpoort 
binnen, waardoor wij den toegang hebben tot de groote 
vestibule. De bezoeker treedt in een ruim schip van 
15 el breedte, 105 el lengte en 25 el hoogte. Gelijk 
aan eene lange middcnbeuk van eene kathedraal, zal 
dit schip 17 el boven de weêrszijdschc gedeelten 
van het gebouw uitsteken. Overdekt met een digt 
dakwerk, en bestemd om ter weerszijden de monu
mentale glasschilderingen van verschillende exposanten 
te plaatsen, zal het in liet bovengedeelte een stil en 
gebroken licht doorlaten. 

Deze vestibule, die de galerijen doorsnijdt welke 
achtereenvolgens bestemd zijn voor de onderscheidene 
groepen van voortbrengselen, vertoont dadelijk bij het 
inkomen aan de linkerzijde de fransche afdeeling, en 
daartegenover aan de regterzijde de engelsche af
deeling. 

De voorwerpen, die alzoo in de eerste plaats den 
bl ikken van de bezoekers worden aangeboden, zijn met 
zorg gekozen, ten einde aan het genie der natie, zoo
wel uit het oogpunt der kunst als uit dat der nijver
heid , eer te bewijzen. 

Te midden van de meesterstukken der twee voor
naamste indus t r ië le magten van de wereld, erlangt 
men dus den toegang tot dit heiligdom der voort
brengselen van 's menschen arbeid. 

Op deze wijze zal men , voortgaande, geraken tot 
het portiek dat den eentralen hof omgeeft, bestemd 
voor de „ geschiedenis van den arbeid". M e n zal 
daar eene reeks gereedschappen, wapenen, instru
menten , gebeitelde ornamenten en teekeningen ten toon 
stellen, die opklimmen tot het tijdvak van steen, van 
ijzer en van brons. Ieder zal een zoo naauwkeurig 
mogelijk tafereel voor oogen hebben van de nijverheid 
der eerste menschen. Deze archeologische galerij zal 
zoo doende een geleidelijken overgang vormen tus
schen het vóórhistorische tijdperk en het hedendaag
sche tijdvak. 

Door den tweeden hoofdweg, die het paleis regthoe-
kig op den eerstgenoemden doorsnijdt, van de Avenue 
Sufren naar de Avenue de la Bourdonnaye, en almede 
dwars door de talrijke galerijen die van den buiten
omtrek naar den middenhof afdalen, zal het publiek ach
tereenvolgens tot het inwendige van het Paleis kunnen 
doordringen, groepsgewijze het doorloopende. 

De eerste omgaande galerij , galerij 1, die de bezoe
ker ontmoet wanneer hij van de centrale kolonnade 
uitgaat, is bestemd en ingerigt voor de tentoonstelling 
der werken van schoone kunst, uitmakende de 1° groep. 
Zij omgeeft het geheele midden-portiek. Deze galerij , 15 
el breed, draagt den naam van galerij der kunst-werken. 

Deze l e groep is verdeeld in vijf klassen, overeen
komstig de onderverdeeling die gewoonlijk door de 
administratie der schoone kunsten wordt in acht ge
nomen : schilder-, teeken-, graveer-, beeldhouw- en 
bouwkunst. 

De daarop volgende galerij II zal geheel bestemd 
zijn voor het materieel en de toepassingen der vrije 
kunsten. Tot deze 2 e groep worden gerekend voort
brengselen eener bepaalde soort die betrekking 
hebben op de werken des verstands, of wel de zooda-
nigen die een uitvloeisel zijn van de toepassing der 
voortbrengselen van den geest en van het kunsttalent 
op de nuttige kunsten. 

Zoodanige zijn bijvoorbeeld de werken der boek
drukkunst en van den boekhandel, de voorwerpen van 
de papierfabriekatie, het bindwerk, de teekeningen voor 
de nijverheid, de pho tog raph i ën , de muziekinstrumen
ten, de chirurgikalc instrumenten, enz. 

M e n heeft deze voorwerpen verdeeld in acht on
derscheidene klassen. 

Deze galerij, den naam dragende van galerij van 
het materieel der vrije kunsten, heeft eene breedte 
van 5 e l , cn laat ter wederzijde eene uitgestrekte ruimte 
beschikbaar tot het inrigten der tentoonstellingszalen. 

M e n hcej't zorg gedragen den boekhandel gelijktijdig 
met de boekdrukkunst te doen vertegenwoordigen. 
Op deze wijze wordt voldaan aan de gegronde 
eischen van de uitgevers, wier voortbrengselen zoo 
krachtig medewerken tot de letterkundige en weten
schappelijke ontwikkel ing , en reeds daardoor hunne 
eigendommelijke plaats innemen bij een algemeenen 
wedstrijd. 

Bij het geneeskundig materieel heeft men de ci
viele cn militaire ambulances gevoegd. Groote vorde
ringen toch zijn op dit gebied van speciale toepassing 
gemaakt. Burgerli jke vereenigingen van eene volstrekt 
onzijdige nationaliteit hebben zich gevormd, met het 
bepaald mensch) ievend doel om tc gemoet te komen 
aan het onvoldoende van de hulpmiddelen die der ge
neeskundige dienst van het leger te velde aankleven, 
trots alle pogingen die te haren behoeve zijn en wor
den gedaan. 

De tentoonstelling van 1867 biedt eene uitmun- i 
tende gelegenheid aan, om de middelen te doen ken
nen , die ongetwijfeld strekken zullen om de rampen 
van den oorlog te verzachten, en om alle volken 
vertrouwd te maken met de onderscheidene kenmer
ken , zinnebeelden en kleederdragten , die deleden dezer 
vereenigingen door de oorlogvoerende magten moeten 
doen eerbiedigen. 

Slechts een gedeelte van het materieel voor het 
onderwijs is in deze tweede groep geplaatst. Het an
dere gedeelte, namelijk dat betreffende het onderwijs 
aan k inderen , aankomende jongelieden en werklieden, 
is tot een groep vereenigd, die speciaal bestemd is 
voor alles wat betrekking heeft op de verbetering van 
den ligchamelijken en zedelijken toestand der bevol
k ing . M e n heeft in deze groep slechts gelaten wat be
trekking heeft op het hooger onderwijs voor een be
perkt publiek. Eindelijk is nog eene bijzondere klasse 
gevormd van het onderwijs in aardrijkskunde, geolo
gie , hydrographie en sterrekundc, want dit oefent zijnen 
invloed uit op een groot aantal uiteenloopende toepas
singen , en is op zich zelf reeds vatbaar voor een 
groote ontwikkel ing. 

De galerij I I I , of galerij van hel huisraad, bevat 
de geheele groep meubelen en andere voorwerpen die 
voor het huiselijke leven bestemd zijn. M e n heeft 
daar bijgevoegd de horologiemakerij, uitgaande van 
het denkbeeld dat het uurwerk als het hoofdvoort-
brengsel van dezen nijverheidstak kan aangemerkt 
worden, alsmede de voorwerpen behoorende tot het 
toilet en de fantaisie, die meerendeels in huis blijven 
en geen onderdeel van het kostuum uitmaken. 

In de galerij I V , of galerij der kleeding, die de be
zoeker daarna kan doorloopen , zijn alle zamenstellende 
deelen van de kleedingstukkcn en hun tocbehooren 
bijeengevoegd. 

In klasse 37 , bestaande uit de prachtkostunieii van 
de beide seksen, kan men ook kleedingstukken en 
geestelijke gewaden tentoonstellen van de leeraren der 
onderscheidene geloofsbelijdenissen, en bij wijze van 
uitbreiding ook de uniformen van alle soorten 

In klasse 31) vindt men alle typen van draag
bare wapenen bijeen. Het wapen behoort in dit geval 
tot de kleeding en dient tot aanvulsel. M e n zal er de 
wapenen kunnen z ien , die een integrerend deel uit
maken van de kleeding van zoodanige volken welke 
gecne regelmatige wapening bezitten. 

De galerij V zal de ruwe produkten bevatten van 

j de nijverheid, die zich tot taak stelt het uit de diepte 
te voorschijn halen van hetgeen de schoot der aarde 
in zich verbergt, overeenkomende met de 5' groep. 
He t zijn de grondstoffen van de bedrijven des dage-
lijkschen levens, die in de volgende galerij worden ten 
toon gesteld. 

Deze Galerij der voortbrengselen van de nijverheid 
der mijnen, groeven enz. heeft niet geheel en al 
dezelfde inr ig t ing als de voorgaanden. Zij mist den 
middenweg die de anderen onderscheidt, en is zamen
gesteld uit een enkele rij zalen van meer of minder 
uitgestrektheid. Daar zal de bezoeker de rotssoorten, 
ertsen, metalen, de voortbrengselen van jagt en vis-
scherij enz. kunnen vinden. 

A l de werktuigen en bewerkingen der dagelijksche 
bedrijven of ambachten beslaan de galerij V I , die zon
der tegenspraak een der belangrijkste voor de bezoe
kers zijn zal. 

De nienschelijke nijverheid zal er in hare geheele 
uitgestrektheid in werking voor oogen gesteld worden. 
Het is een der meest grootsche schouwspelen welke men 
zich voorstellen k a n , die duizenden werktuigen eene 
onafgebroken rij uitmakende en de grondstof als met 
een tooverslag vervormende; het is evenzeer ongetwij
feld eene merkwaardige en treffende openbaring van 
de scheppende krachten onzer eeuw. 

De werktuigen en toestellen, die water cn vuur 
vereischen tot het in werking brengen, zijn naar de 
parken buiten het gebouw overgebragt. De stoom-
voortbrengende toestellen vereenigen alzoo om zich 
heen al de indus t r iën der vuurwerktuigen. 

De nabijheid van de Seine heeft gelegenheid ge
geven om op den oever de hydraulische toestellen tc 
plaatsen, en tot het aanleggen van een haven voor 
de oefeningen te water, zoo als het besturen der vaar
tuigen, dc redding-, zwem- en duikertocstellen enz. 

Het meerendeel der machiner iën zal in werking zijn. 
E r is een groot voordeel aan verbonden hun mecha
nisme in beweging te zien. Iedereen krijgt daardoor 
een spoedig begrip van het beoogde doel , begrijpt 
gemakkelijker op welke wijze de stof van gedaante 
verandert, en de mannen van het vak kunnen volle
diger oordeelcn over den graad van volmaking van 
eenig orgaan, of van de kunstgreep die eenige bewer
k ing onderscheidt. 

Dezegaler/j der dagelijksche bedrijven is ten ('enen
male van dc andere onderscheiden. Hare hoogte be
draagt niet minder dan 25 e l ; zij omgeef; het geheele 
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Paleis even als de ringmuur van een amphitheater; 
van buiten af onttrekt zij de overige galerijen aan het 
gezigt, en in hare breede binnenruimte, ter wijdte 
van 35 e l , zal zij de werktuigen opnemen die bestemd 
zijn om de arbeiders onder de oogen van het publiek 
de werkzaamheden te doen verrigten waarin zij ui t
munten. De dakdekking van deze galerij wordt gedra
gen door segmentvormige kapspanten van 35 el span
ning en 0 el inwendige pijlhoogte, op afstanden van 
14 el geplaatst. De vrije hoogte onder de spanten is 
20 cl in de k r u i n gemeten. 

Voor onze lezers die Parijs kennen zij hier bijge
voegd dat men zich een denkbeeld maken kan van 
deze ru imte , door zich den boulevard Sébastopol voor te 
stellen als overdekt met een ijzeren dak, welks kru in 
zoo hoog zou liggen als de toppen der schoorstcenen. 
Di t is dan ook het. merkwaardigste onderdeel van deze 
nieuwe zamenstelling. Men kan als vrij zeker aannemen 
dat daaraan het drukst bezoek zal ten deel val len , 
en het een der meest aantrekkelijke schouwspelen der 
tentoonstelling zal opleveren. 

Galerij V I I , galerij der levensmiddelen, is bestemd 
voor dc voedingsmiddelen van alle soort, Z i j be
slaat den uitersten zoom van het Paleis en ontwikkelt 
zich diensvolgens langs den grootsten of buitensten 
omtrek die 1413 el uitmeet; daarbij bedraagt de breed
te 10 el en de hoogte slechts 0 el . 

Deze 7 e groep is zeer belangrijk. De voeding
stoffen toch vervullen een eigenaardige r o l , die door 
niemand kan miskend worden. Zij dienen tot uit
gangspunt van eene groote menigte nijverheidsverrig-
tingen van den eersten rang , cn kenschetsen daaren
boven zeer dikwijls door eigenaardige trekken de na
tionale zeden. E r bestond aanleiding om ze zoo volledig 
mogelijk ten toon te stellen. U i t den aard der zaak 
aan spoedig bederf onderhevig, kunnen zij niet lang 
bewaard blijven. M e n zal dan zorg dragen voor een 
débouché binnen het Paleis zelf. He t is onvermij
delijk ze onophoudelijk te ververschen, en zij moe
ten dus tot de dagelijksche consumptie worden be
stemd. 

Ververschingszalen van onderscheidene nationali
teiten maakten een noodwendig toevoegsel uit aan 
het Paleis. De buitenste galerij zal diensvolgens be
stemd zijn voor fransche, engelsche, spaansche en 
andere restaurant», die volgens tarief de tentoonge
stelde produkten aan de verbruikers zullen leveren. 

O p deze wijze wordt het mogelijk niet alleen ze 

te zien, maar ook ze te proeven, en daardoor over hun
ne betrekkelijke waarde te oordeelen. Langs dezen weg 
zullen de spoorwegen dagelijks de meest zeldzame 
voortbrengselen uit alle oorden van Europa naar de 
7* groep der tentoonstelling voeren. He t publiek zal 
in staat zijn de voedingswijze van de onderscheidene 
volken te vergelijken, en zich vertrouwd kunnen ma
ken met eetwaren wier invoer of kweeking gemak
kelijk zou z i jn , cn die een nuttig toevoegsel zouden 
kunnen wezen aan de inlandsche levensmiddelen. 

D e voedingstoffen sluiten de reeks der voorwer
pen die in het Paleis zelf tentoongesteld z i jn ; de 
opvolgende groepen zijn grootendeels in het Park 
geplaatst. 

Door de voorafgegane schets zal men voorzeker de 
overtuiging erlangen, dat de vakken die bestemd zijn 
voor de voortbrengselen van het menschelijke verstand 
naar eisch en op eene bewonderenswaardige wijze ge
vuld zijn. 

Allerwege ontwaart men eene rangschikking, eene 
harmonie, die niet gedoogt dat de geest in eenig 
opzigt aarzele bij het opsporen en de studie der ten
toongestelde voorwerpen. Het is dan ook werkelijk 
onmogelijk dat iedereen niet dadelijk de groep vindt 
welke hij w i l bestuderen, of het voorwerp dat hij 
wenscht te leeren kennen. 

Behoort het gevraagde voorwerp bij voorbeeld tot 
de kunsten, het huisraad, de kleeding, tot de grond
stoffen , of tot den arbeid, dan weet men dat men 
slechts naar volgorde elke der galerijen hebbe te doorloo-
pen om te vinden hetgeen men zoekt. Is er bij voorbeeld 
sprake van kostbaarheden en edelgesteenten ? De 
juweelen maken een onderdeel uit van de k leeding; 
gij zult ze dus vinden in de 4' groep, in galerij I V . 
Een bl ik in den katalogus zal u doen z ien , dat de 
juweelen tot klasse 30 behooren, welke door een op
schrift dadelijk in de onderverdeelingen van de groep 
wordt aangewezen. 

Evenzoo is het gelegen met bij voorbeeld behang
selpapieren, die tot het ameublement behooren en die 
men alzoo i n groep d r ie , galerij I I I , zal aantreffen; 
en in het algemeen met ieder voortbrengsel van wel
ken aard ook, waarvan de plaats altijd zeer duidelijk 
zal worden aangewezen. 

Zoo zal men dan ook de gelijksoortige voortbreng
selen van iedere natie kunnen onderzoeken, door 
de rondgaande galerij te volgen waar zij zullen ten 
toon gespreid zijn. O m daarentegen met een oogop

slag de geheele inzending van eenige natie te kunnen 

overzien, behoort men de rondgaande galerij te ver

laten en de straalsgewijze regte straten of doorsnijdin

gen te volgen, die zich van den centralen tuin of 

middenhof uitstrekken tot aan het buitenpark. 

Achtereenvolgens zal men , van het midden naar den 

omtrek gaande, zijne schilderwerken, de toepassingen 

der vrije kunsten, het huisraad, de geweven stoffen, 

de grondstoffen, de werktuigen en de voedingsmiddelen 

in oogenschouw nemen. Niets is eenvoudiger en ge

makkelijker te begrijpen. 

Wat de konstruktie van het bouwwerk betreft, zij 

verdient niet minder alle aandacht 

Het gebouw is overal volkomen verlicht. H e t 

daglicht stroomt allerwege in de ruimste mate toe. 

De groote galerij der machiner iën heeft over haren 

geheelen omtrek reusachtige lichtopeningen van 7 el 

hoog en 4 el breed; men telt er 200 aan iedere 

zijde De binnengalerijen worden door ontelbare 

daklantaarns van boven verlicht. 

De luchtverversching heeft niet minder de aandacht 

van den ingenieur bezig gehouden. Zoowel onder de 

straalsgewijze als rondgaande galerijen loopt een net 

van onderaardsche luchtkanalen, die bestemd zijn de 

versche buitenlucht in alle deelen van het paleis aan 

te voeren. Zuigwerktuigen zullen de buitenlucht op

nemen , en de luchtkanalen zullen die binnen het ge

bouw doen stroomen door luchtroosters in den vloer, 

op dezelfde manier als de verwarmde lucht in de 

wachtkamers der spoorweg-stations wordt ingevoerd. 

M e n heeft insgelijks moeten voorzien in den af

voer van het regenwater, dat op deze aanmerke

lijke oppervlakte 1,000,000 vierkante ellen kan val

len; daartoe heeft men een geheel stelsel van goten 

aangebragt. Het was evenzeer noodig te zorgen voor 

den spoedigen en gemakkelijken afvoer van onreinhe

den, aanvoer van drinkwater enz., zonderden bezoe

kers in het verkeer hinderlijk te z i jn ; daartoe heeft 

men alweder tot onderaardsche galerijen toevlugt 

moeten nemen. De dienst der ververschingszalen of 

') Dit maakt te zamen 14660 vierkante el. De inhoud der 
galerij bedraagt 1200 X 35 X 26 = 1,050,000 kub. el. De 
3C magtswortel daarvan bedraagt 102 — a. Voor eene sterke 
verlichting moet het oppervlak der beBtaande lichtramen bedra
gen ta' 5202 vierk. el. (Verg. Bouwkundige bijdragen, dl. IX, 
blz. 350). Er is dus bijna 3 maal zooveel licht als voor eene 
sterke dagverlichting voldoende zou zijn. 

A. N . o. 

restaurants heeft evenzeer den aanleg van ruime kel

ders noodzakelijk gemaakt, die zich onder de geheele 

oppervlakte der daartoe bestemde galerij uitstrekken. 

De werken onder den grond zijn aanzienlijk. 

M e n zal cenigermate over den omvang van dit 

zoo v lug volvoerde werk kunnen oordeelen door de 

hieronder volgende cijfers van eenige hoofdpunten. 

De grondwerken tot het waterpas maken van den 

vloer van het Paleis, de ontgraving en aanvulling dei-

kelders, r iolen, kanalen en onderaardsche galerijen be

dragen te zamen 370,000 kub. e l . 

He t metselwerk voor het Paleis bedraagt in alles 

52,000 kub. e l , waarvan 37,000 voor werken onder 

den grond, 10,000 voor de galerij der schoone kun

sten en archeologie, en 5,000 voor de wanden der 

galerij voor mach iner iën . 

De gewelfde kelders van de galerij der voeding

stoffen hebben eene ontwikkelde lengte van 1300 el 

bij 10 el breedte. — De onderaardsche galerijen onder 

de 10 straalsgewijze wegen , die van de ingangen naar 

den middenhof voeren, hebben eene gezamenlijke lengte 

van bijna 2000 e l , bij 5 el breedte. 

De 3 onderaardsche rondgaande galerijen hebben 

eveneens eene strekkende lengte van 2000 el . In alles 

alzoo zijn er meer dan 5000 el (een uur gaans) lokalen 

onder den grond. 

De riolen tot waterafvoer meten te zamen bij de 

8000 el uit. De ijzeren spanten en steunpunten van 

het gebouw vereischen 13,500,000 kilogrammen ge

smeed en gegoten ijzer, waarvan 10,000,00*» ki logram 

voor de galerij der machiner iën cn hare annexen, en 

3,000,000 ki logr . voor de andere galerijen. De dak-

konstruktie van de galerijen voor archeologie en schoone 

kunsten heeft 500,000 ki logram ijzer gevorderd. 

In het gezamenlijk ijzerwerk komen ongeveer 6 

mil l iocn kl inknagels , waarvoor men ten naasten bij 15 

millioen gaten heeft moeten boren. 

De spantbeenen en ribben van de gedeelten die 

met zink gedekt worden hebben 1,100 kubiek el hout 

gevorderd. De oppervlakte der dakdeelen met zink 

gedekt beloopt 53,000 vierk. e l . De lichtopeningen 

van de groote galerij der werktuigen hebben 45,000 

vierk. el glas gevorderd ' ) ; voor dc overige dakramen 

werden 20,000 vierk. el glas vereischt. 

') Dit is driemaal zooveel als hierboven is opgegeven bij de 
beschrijving der lichtramen; kan bier ook eene drukfout ingeslo
pen zijnP A. K. G. 
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Is de uitgebreidheid van deze buitengewone k o n 
struktie wel berekend om aan haar verheven doel 
te beantwoorden, niet minder verdient de aandacht 
gevestigd te worden op den buitengewonen spoed waar
mede de uitvoering is tot stand gebragt. 

Geen enkel ontwerp was vastgesteld op den 1 A u 
gustus 1S05. De eerste overeenkomsten met de aan
nemers zijn gesloten in de maand September 1865. 
In de maand October diende het Champ de Mars nog 
voor de militaire wapenoefeningen, en op het oogen-
blik dat wij dit artikel schrijven (??) is het Paleis vol
tooid, dc geheele dakdekking van plaatijzer en al de 
ramen zijn aangebragt; er blijft niets meer over dan 
het maken van de inwendige verdeeling en de deko-
ratieve werken. 

Kr zal niet meer dan één jaar noodig geweest zijn 
voor de algcheele voltooijing van het Paleis , en er 
zullen geen volle achttien maanden verloopen zijn tus
schen het tijdstip van het uitwerken der plannen en 
de opening der tentoonstelling. Ziedaar een tour de 
force, op zichzelve reeds voldoende om de magt der 
hedendiiagsche nijverheid goed te doen uitkomen. 

Het is niet meer dan bill i jk er bij te voegen dat 
men die uitkomst voor een groot deel te danken heeft 
aan den geoefenden blik en aan het even krachtige 
als zekere bestier van den heer K R A N Z , hoofdingenieur 
der bruggen en wegen. De heer K R A N Z heeft cene 
krachtige en vruchtbare impulsie weten te geven aan 
werken, die uit den aard der zaak zeer zamengesteld 
waren door de uiteenloopendc voorwaarden waaraan 
zij behoorden te voldoen. Hetgeen des ochtends werd 
bedacht, moest nagenoeg 's avonds ten uitvoer worden 
gelegd; op deze wijze al léén heeft dit reusachtig werk 
zijn volkomen beslag kunnen krijgen vóór den aan
vang van het wintersaizocn. W e i n i g ingenieurs heb
ben een zoodanig vraagstuk ooit ter oplossing voor 
zich gehad. 

De werken tot aanleg van het P a r k , onder de 
leiding van den heer A L P H A N D , hoofdingenieur der plant
soenen cn wandelparken der stad Parijs, zijn met de
zelfde krachtsontwikkeling begonnen en voortgezet. 
Van 30 bunders oppervlakte ') zijn ongeveer 3 bun
ders (30,000 vierk. el) ingenomen door overdekte 
gebouwen meerendcels door inzenders neergezet. Daar-

') Gelijk staande met de geheele voormalige plantaadje tc Am-
tttriam, met inbegrip van de terreinen van het genootschap 
Natnra Artit Magittra, de woonhnizen, gestichten cn partikaliere 
werven, tuinen enz. enz. A. N. G. 

onder willen wij opmerkzaam maken op een kerk
gebouw bestemd om geestelijke gewaden ten toon te 
stel len, het houten gebouw [chalet) der egyptische af-
dee l ing , de zalen voor het houden van voordragten en 
de ateliers van photographie van den heer P I E R R E 

P E T I T , de internationale societeitszaal, enz. 

O m kort te gaan, hoedanig ook het oordeel van 
den nieuwsgierige zij over de bouwkunstige verdienste, 
zijn eerste bezoek op het Champ de Mars zal onge
twijfeld een diepen indruk achterlaten. Het vermogen 
van onze middelen van uitvoering en de omvang van 
onze productie zullen hem zonder twijfel treffen. De 
metaa l -kons t ruk t i ën hebben sedert eenige jaren eene 
aanmerkelijke ontwikkel ing gekregen. Het Paleis der 
tentoonstelling zelf kan tot het meest naauwkeurige 
en volledigste voorbeeld strekken van den staat en 
ontwikkel ing der metaalnijverheid in Frankrijk. 

De 8 e groep is gewijd aandc levende voortbreng

selen en aan de inrigtingen van landbouwkundigen 

aard. Het was van groot belang de werktuigen en het 

landbouw-bedrijf in hun werkdadig voorkomen voor te 

stel len, met de wijze waarop zij werkelijk worden ge

dreven. M e n zal in het Park typen van landelijke ge

bouwen cn boerderijen aantreffen zoo als de verschil

lende landbouwende streken ze opleveren, evenzoo 

inrigtingen van distilleerderijen, raffinaderijen, stijfsel-

fabrieken, gebouwen voor zijwormenteelt enz. De be

zoeker moet zich als ware het in alle oorden der wereld 

verplaatst v inden , opdat hij zich een juist denkbeeld 

make van de wijze van werken die daar wordt gevolgd 

en er een nuttig onderrigt uit putte. 

Een veld tot proefnemingen bestemd zal hem daar

enboven in de gelegenheid stellen dc vergelijkende 

waarde der landbouwwerktuigen te bestuderen, die 

zoo doende een tegenhanger zullen vormen van dc 

nijverheidswerktuigen, die in beweging gebragt worden 

in galerij V I . 

Het zou ondoenlijk geweest zijn deze voorbeelden 

van landbouwinrigtingen tc zeer te vermenigvuldigen. 

zoowel als de bouwhoeven met al haar tocljchooren en 

de dieren die er een noodzakelijk onderdeel van uit

maken. Men heeft dientengevolge eene oordeelkundige 

keuze moeten doen, en geene andere kunnen toelaten 

dan de zoodanigen die werkelijk behooren tot d< 

meest merkwaardige rassen welke in iedere landstreek 

tot de meest befaamden behooren. M e n zal diensvolgens 

naast de paarden, runderen, schapen enz. van fran

schen oorsprong en herkomst aantreffen de dieren die 
in andere landen dezelfde diensten bewijzen of tot het
zelfde doel gebezigd worden. 

Naast de groote huisdieren zijn zekere nuttige i n -
sekten tentoongesteld: zooals de bi jen, zijwormen, co
chenilles, die aanleiding geven tot belangrijke toepas
singen van nijverheid, waarvan het goed is den toestel 
en de voortbrengselen gelijktijdig te aanschouwen. 

Langs de wandelpaden van het Park voortschrij
dende, zal de bezoeker evenzeer in afzonderlijke vijvers 
of bassins de visschen, schelp- en weekdieren aantref
fen waarvan de mensch partij trekt. M e n zal er ook 
een vergelijkend onderzoek kunnen instellen tusschen 
de wijze van aankweeking voor de vischteelt zoo als 
die sedert onheugelijke jaren wordt gevolgd in het 
verre Oosten, en de nieuwere methode sedert be
trekkelijk korten tijd in Europa aangenomen. He t 
lijdt geen twijfel of men zal er eveneens toe ge
raken eene openbare proefneming te bewerkstelligen 
tusschen de manieren die voorgesteld zijn tot den aan
plant van oesters, het aankweeken van bloedzuigers, enz. 

Zooveel is zeker dat deze S e groep een museum 
zijn zal van groote aantrekkelijkheid voor de bezoekers, 
en uit den aard der zaak wel berekend om hunne 
weetgierigheid ruimschoots gaande te maken en te vol
doen. 

Dc 0 e groep bevat de levende voortbrengselen en 
de inrigtingen van den tuinbouw. In het park ten 
toon gespreid, zullen deze aanhoudend worden ver-
verscht en door nieuwe vervangen, en op deze wijze 
het hunne bijdragen tot de verfraaijing en opluiste
ring der tuinbedden en perken. Daar zal men even
zeer het materieel tot onderhoud en verfraaijing der 
plantsoenen en de trek- en broeikassen vinden, die 
tot het aankweeken van sommige exotische planten 
vereischt worden. 

Wi j hebben reeds opgemerkt dat het park zich 
rondom het paleis over de geheele oppervlakte van het 
('/tamp de Mars uitstrekt voor zoover zij niet bebouwd 
wordt, en besloten is tusschen de groote wegen voor 
de toegangen en circulatie bestemd, als daar zijn de 
Avenue de la Bourdonnaye, Avenue de Suffren, den Quai 
d'Orsay en de Avenue de Lamothe-Piquet, 

In vogelvlugt gezien, vertoont het geheel een groo-
ten regthoek, in welks midden het paleis ten naastenbij 
een derde der totaal-oppervlakte beslaat. Twee groote 
hoofdwegen, die niet anders zijn dan de verlengden 
der twee galerijen die elkander regthoekig doorsnijden 

in het midden van het gebouw, deelen het park in 
vier symmetrische deelen. 

De eerste hoofdweg heeft dezelfde as als de Jerta-
brug. Hi j is 15 el breed en voert naar dc hoofd- of 
eerepoort van het paleis. Ter regter- en linkerzijde 
van dezen geasphalteerden weg breidt zich de tuin uit. 

De tweede hoofdweg, evenwijdig aan de militaire 
school, wordt door het paleis zelf in twee stukken 
van beperkte lengte verdeeld, die door eene zonnetent 
(marquise) gedekt zijn. Deze hoofdweg voert tot het 
inwendige van het Paleis en naar het park, wanneer 
men dit nadert, hetzij van de Avenue de Suffren, of 
wel van de Avenue de la Bourdonnage. 

In de vier hoeken van het Champ de Mar* zijn pa
viljoenen geplaatst tot verschillende einden bestemd, 
de dienst van het gebouw betreffende. Ter regter- en 
linkerzijde zijn tourniquets (draaijendc afsluithekken 
tot controle van de tocgangbewijzen door de bezoe
kers af te geven) aangebragt. Soortgelijke draaiboo-
men zullen ter weerszijde van het hek geplaatst 
worden , dat in den regel den hoofdtoegang afsluit aan 
de zijde der ./e/<«-brug. Door de toepassing van 
dergelijke inrigtingen bij dc ingangen die met dc drie 
andere hoofdwegen overeenkomen, verkrijgt men in 
alles zestien toegangen voor het publiek. 

De aanleg van het park is in het algemeen overeen
komstig het cngelsche stelsel. Niettemin behouden dc 
slingerpaden cn de lanen zekere overeenstemming in 
verband met de inwendige verdeelingen van het hoofd
gebouw. Het kan niet dan goed wezen dat zoowel 
buiten als binnen het gebouw ieder land zijne tentoon
stelling onderscheide van die zijner buren. U i t dien 
hoofde worden dc straalsgewijze straten of galerijen 
van het inwendige voortgezet door lanen in dezelfde 
r igt ing voortloopende, die in het park de voortbreng
selen van iederen landaard onderling scheiden. 

Buiten het Paleis tredende, zal alzoo de bezoeker 
in het algemeen eene laan aantreffen, die voortloopt 
in de r igt ing van de galerij welke hij verlaten heeft, en 
zal hij zijn onderzoek kunnen voortzetten tusschen 
boomgroepen en bloemperken. A l deze straalsgewijze 
lanen doorsnijden op zekeren afstand eene schoone 
laan van 8 el breedte die de gedaante heeft van een 
hoefijzer, en waardoor het paleis als met een gordel 
van loof wordt omgeven. Deze laan verdeelt het park 
in twee gordels of zonen: een binnengordel in de nn-
bijheid van het hoofdgebouw, en een buiten gordel die 
zich uitstrekt tot aan de boorden van de Seine. 
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Een overdekte wandelplaats van 5 el breedte, on- • 

middellijk grenzende aan den buitenzoom der koffijhui-

zen en ververschingsplaatsen, omringt het gebouw 

allerwege, en geeft den toegang tot het park door 

deuren, die op gelijke wijze verdeeld zijn als de straals

gewijze galerijen van het Paleis. 

Van deze sterk verlichte wandelplaats, die ongetwij

feld zeer bezocht zal z i j n , laat de bezoeker zijn 

oog weiden over de tuinen van den eersten gordel. 

Daar heeft men inderdaad de plantsoenpartijen met de 

meeste afwisseling aangelegd en de perken met de 

schoonste bloemen gesierd. Niettemin geniet men op 

afstanden het vergezigt tot de verst verwijderde gedeel

ten van het pa rk , doordien gezorgd is voor het 

verlengen der straalsgewijze paden en wegen van 

het hoofdgebouw. A l de hoofdtoegangen van het Pa

leis zijn door fraaije, regte lanen in verband gebragt 

met de ingangshekken van het pa rk , die de te door

loopen ruimten verkorten en in het verschiet het uit

zigt openen op de kaaijen en oevers van de Seine. 

Tusschen elke twee regte hoofdlanen, die even 

zooveel diagonalen zijn welke elkander kruisen in het 

middelpunt van het hoofdgebouw, heeft men regte paden 

van 7 el breedte aangelegd, die almede in gemeen

schap staan met iedere kleinere ingangsdeur van het 

paleis. Deze paden doorsnijden eveneens de groote 

ringlaan van het park , en verspreiden zich voorbij 

het snijpunt in alle r igtingen, tot dat zij na duizenderlei 

omwegen weer uitkomen op de groote hoofdwegen. 

Van het Paleis naar de ringlaan loopende, hebben 

deze tusschenpaden eene gewigtige bestemming. 

Ten einde de beweegkracht mede te deelen aan de 

werktuigen die binnen het gebouw in werking z i jn , 

was het noodzakelijk plaats te vinden voor de ketels 

en stooktoestellen, die niettemin binnen het gebouw 

niet gedoogd konden worden. M e n heeft deze daarom 

op 30 el afstand buiten het hoofdgebouw gesteld, 

te midden van deze dienstpaden, en alzoo rondom bij 

wijze van buitenwachtposten. De bezoeker der ten

toonstelling zal alzoo uit de overdekte wandelplaats 

langs de ververschingszalen, van afstand tot afstand 

een rookwolk zien opstijgen, die het boomloof zal 

omhullen '), 

H i j zal zich slechts daarheen hebben te begeven, 1 

om eene geheel bijzondere tentoonstelling te genieten 

') Pit kon wc) eens hinderlijk worden bij sterken wind. 
i . N. o. 

van stoomvoortbrengende toestellen. In iedere laan 

heeft men een bijzondere soort generator neergesteld; 

ieder generator is i n w e r k i n g , en even als men den 

goeden werkman herkent aan den door hem gelever-

den arbeid, zal men zich daar een wezenlijk naauw

keur ig denkbeeld kunnen maken van elk stelsel dat 

vertegenwoordigd zal zijn. Door onderaardsche kana

len wordt de stoom naar de galerij der machiner iën 

overgebragt. 

De vuurhaarden zelven zullen almede een onder

werp van den wedstrijd uitmaken, en de aandacht 

der mannen van het vak kluisteren. 

M e n is nog verder gegaan. Rondom dit natuur

lijk middenpunt heeft men de nijverheids-inrigtingen 

die met vuur werken gegroepeerd. Indien men alzoo 

het Paleis verlaat en een dezer paden inslaat, voert 

het u naar eene kleine stad waar de fabrieken in volle 

werking zi jn , en waar gij de gedaanteverwisselingen 

der grondstof met bewondering zult kunnen gadeslaan. 

Iedere laan heeft hare eigenaardige verrassingen. Tus

schen het hoog geboomte, i n de struiken bl inken de 

vurige fornuizen als karbonkels j de stoom bromt; het 

ijzer sist in de smeltovens; de hamers weerklinken op 

de aanbeelden; groenachtig licht schemert en speelt 

tusschen de boomtakken; toestellen van allerlei aard 

b ru l l en , knarsen, spuwen bundels vurige vonken u i t ; 

het is de mechanische arbeid die zich openbaart in al 

zijne verscheidenheid en zijne indrukwekkende ver

schijningen. Stom van bewondering, zal men zich wel 

gedwongen gevoelen stil te staan bij zulke wonderen 

der menschelijke bedrijvigheid. 

Rondom de stoomketels heeft men smederijen, 

glasblazerijen, bronsgieterijen, fabrieken van sodium, 

z inkwi t , smeltovens van zilverhoudend l o o d , fabrieken 

van vertinde getrokken bu izen , van emai lwerk , aan

gelegd ; elders wederom zijn het inrigtingen voor blee-

k e n , stijfselfabricken, brooddeegfabrieken, enz. 

Voorbij deze aaneengesloten werkplaatsen, en wel 

op het punt waar het pad de ringlaan doorsnijdt, heeft 

men op de vier hoeken van iederen kruisweg paviljoe

nen geplaatst, waar voorwerpen van geringen omvang 

tentoongesteld z i jn , die geschikt kunnen geacht worden 

om zelfs aan het publiek te worden verkocht. 

De bezoeker heeft het dus volkomen in zijne keus 

om naar welgevallen schaduw en frissche lucht , of wel 

al de wonderen der moderne nijverheid op te zoeken, 

naar gelang hij een der diagonaallanen of een der 

tusschenwegen inslaat. 

De tweede gordel is van den eersten door een 
eenvoudig hek van vlechtwerk afgescheiden. M e n heeft 
dien afgezonderd voor de land- en tuinbouwprodukten. 
I n dit onderdeel heeft men de meest volledige soorten 
van landelijke inrigtingen en landbouwteelt bijeenge-
bragt. L i n k s van het Champ de Mars breidt zich het 
veld voor landbouw ui t ; meer regts dat voor tuin
bouw, besloten tusschen het voorgaande en de groote 
avenue die naar de eere- of hoofdpoort geleidt. 

D e zeldzaamste planten en bloemen zijn er me
thodisch gerangschikt. H e t is ook daar ter plaatse 
dat de bezoeker zich zal moeten begeven om kennis 
te nemen van de modellen van stallingen voor paar
den, stallingen voor vee en hokken voor pluimge
dierte. H i j zal er de opmerkelijkste typen kun
nen bewonderen van de eigendommelijke soorten die 
in iedere streek van den aardbol te huis behooren, 
want ook daar, even als op de geheele tentoonstelling, 
heeft men er zich op toegelegd de inrigtingen en voort
brengselen van allerlei aard te doen ui tkomen, zoo als 
zij zich werkelijk en i n den regel voordoen; land-
bouw-ma te r i ëe l , broei- en trekkassen, winter tuinen, 
landbouw-inrigtingen van allerlei soort. 

Schoone aquaria vervrolijken den aanblik cn stel
len u i n staat de onderscheidene methoden van visch-
teelt te bewonderen. 

Bi jenkorven, tot studie ingerigt , zullen het publiek 
op de hoogte brengen van den tegenwoordigen staat der 
bijenteelt. 

Eene kleine r ivier kronkelt door het park van het 
eene naar het andere einde, om i n de verschillende 
behoeften der aquaria, vischteelttoestellen en spr in
gende fonteinen of waterstralen te voorzien. Zi j neemt 
haren oorsprong i n het zuidelijk gedeelte van het 
Champ de Mars, waar dc militaire school zich be
vindt. Zi j verdeelt zich i n twee takken of armen, die 
het hoofdgebouw omgeven en, na het noordelijk deel 
van het park te hebben doorloopen, zich i n de Seine 
uitstorten. B i j de zijdeur aan de kaai gelegen heeft 
men eveneens een schouwburg en concertzaal opge
rigt. M e n w i l beproeven er de uitstekendste mees
terstukken van de nationale kunst op te voeren. D e 
tentoonstelling zal op die wijze ook hier nog haar werk 
voortzetten tot het algemeen deelachtig maken van 
het karakteristieke talent van ieder volk onder een 
algemeen boeijenden vorm. B i j den daartegenover gelegen 
zij-ingang, nabij de Mi l i t a i re school , heeft men een ge
hoorzaal en laboratorium voor onderzoekingen en naspo-

B L . XV. 

ringen aangelegd, ter dienste van de professoren die 
eenige nieuwe theorie wenschen te doen kennen of 
eenige merkwaardige proeven zouden willen ne
men i n het openbaar. Het laboratorium staat over i 
gens ook ter beschikking van de inzenders, die zouden 
mogen verlangen aangaande de tentoongestelde produk
ten onderzoekingen in te stellen en voort te zetten. 

A a n het oostelijk uiteinde, in het veld tegen-
li over dat van den landbouw gelegen, (aan de zijde 

van de Mi l i ta i re school) heeft men een baan of perk 
afgepaald, om paarden en rijtuigen te kunnen beproe
ven. De inrigtingen daarmede in verband staande, 
zoo als koets- en wagenhuizen, paardenstallen enz., zijn 
er rondom aangebragt. D i t gedeelte van het park zal 
zeker niet het minst bezochte zijn. 

E inde l i jk , om den aanleg van stoombooten bij het 
tentoonstellingspaleis gemakkelijk te maken, heeft men 
het park met een flaauw hellend vlak doen afdalen tot 
aan den oever van de rivier. 

T e n einde het verkeer op de kaai niet te belem
meren, heeft men een brug gelegd ter weerszijde van 
het hekwerk van den hoofdingang of de eerepoort, 
en er onder heen loopt aan iedere zijde eene laan 
van het park tot aan den oever der Seine. M e n 
kan langs dien weg regtstreeks bij de tentoonstel
l i ng aanlanden en afstappen. 

M e t dit doel zijn naast de Jena-brug twee kleine 
havens aangelegd, de eene, gevrijwaard tegen den 
stroom, voor de geabonneerden, de andere, in den 
stroom zelven, ten gebruike voor het publiek. Twee 
andere bijhavens zijn voor de dienst der tentoonstel
l i n g bestemd. 

Eveneens is zorg gedragen voor het oprigten van 
een ververschingslokaal naast de Jena-brug, op den 
oever der r iv i e r , bijzonder ten gerieve van dc zooda-
nigen die frissche lucht wil len genieten en meer af
zondering verlangen dan in het Paleis ; aan de andere 
zijde van genoemde brug vindt men een bad-inrigt ing, 
zoodat de bezoeker alle geriefelijkheden onder zijn be
reik aantreft. 

Daar heeft men ook de hydraulische werktuigen 
bijeen gebragt, en de toestellen die tot de scheep
vaartkunst behooren. Ieder zal in de gelegenheid 
zijn ze te zien werken, hetzij bij wijze van proefne
ming of ten behoeve van de tentoonstelling zelve. De 
waterwerktuigen zullen werkelijk het water opvoeren 
tot voeding van de rivier die het park zal doorkron
kelen , tot besproeijing van de tuinen, enz. 

27 
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A l de onderdeden van het park zijn bij dag toe
gankelijk voor het publ iek , zonder extra betaling van 
entree. He t mag een gelukkig nieuw denkbeeld ge
noemd worden dat men des avonds de toegangen tot 
den eersten tuingordel , en ook sommige gedeelten 
van den buitensten zoom niet zal afsluiten. D e restau
rants en koffijhuizen blijven evenzeer tot middernacht 
open. 

De groote hoofdweg en de groote ringlaan moeten 
schitterend verlicht zijn met eene dubbele rei gasvlam
men. De paviljoenen van iederen k ru i sweg , de spelen, 
de schouwburg- en concertzalen, de restaurants, de 
koffijhuizen, zullen door hunne verlichting niet weinig 
bijdragen om aan de tuinen een levendig aanzien te 
geven, dat op zich zelf reeds voldoende zou zijn om de 
bezoekers, die de avond-feesten en tooneelvertooningen 
niet bijwonen, te lokken en hun het verblijf aange
naam te maken. He t publiek zal daar, zonder dat het 
zich buiten het terrein der tentoonstelling behoeft te 
begeven, al de genoegens der groote steden, der bad
plaatsen en der aanzienlijkste gezelschappen bijeen 
vinden. E n hoe zou het ook anders kunnen wezen, 
daar het Champ de Mars een zoo getrouw mogelijk tafe
reel zal opleveren van al de wonderen der geheele we
reld? Zal niet alles daar zijne p laa t sv inden , het ware 
of karakteristieke voorkomen van een landstreek, de 
woning van den inboor l ing , zijne gewoonten, zijne 

voortbrengselen, zijne dieren, zijn arbeid, zijne kunsten? 
W e l k een gemakkelijk middel om een reis rondom de 
wereld te doen, zonder kosten, zonder vermoeijenis, 
in eenige dagen, j a zelfs in eenige uren! 

In den tweeden of buitensten tuingordel , moet 
men eveneens observatoria oprigten, lees- en ge
hoorzalen, waar professoren i n ieder vak het publiek 
zullen rondleiden tusschen de merkwaardigheden welke 
zij gedurende den loop van den dag zullen bezigtigd 
hebben. De treffendste proefnemingen op het ge
bied der natuur- en scheikunde zullen er met de meest 
volkomene werktuigen en toestellen genomen en op
gevoerd worden. 

D e tentoonstelling zal den vooruitgang in al zijne 
gedaanten vertoonen. Eene welsprekende voordragt zal 
er al de vruchtbare gevolgen en den uitgestrekten om
vang van doen waarderen. 

D e uitvinder zal i n persoon het stelsel zijner vin
ding ten aanhoore van het publiek verdedigen, er de 
nuttige strekking van aantoonen. Het spreekgestoelte 
aldus dienstbaar gemaakt aan het algemeen verkri jg
baar stellen van kennis , aan het mededeelen van 
denkbeelden van regtvaardigheid en aan vrije gedach-
tenwisseling, zal de mondelinge voordragt de kroon 
zetten op den indruk door de aanschouwing van de 
vereenigde werken van het menschelijk genie op den 
geest te weeg gebragt. 

B O E K A A N K O N D I G I N G . 

Handleiding tot onderwijs en zelfoefening in de eerste beginselen van het regtlijnig, bouwkunstig en werktnigkunstig teekenen, 

bewerkt door H. SPRINGER, architekt te Amsterdam, lid der Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, 

en uitgegeven te Amsterdam bij C. L . Brinkman. 

Het is grievend voor menigen beoefenaar der schoone 
kunsten, als van zijnen arbeid hoegenaamd geen nota 
wordt genomen. Immers hij heeft zijn werk altijd lief, dik
werf zoo lief , dat hij het onvolledige over het hoofd ziet. 

Belangrijk is de taak van hem, die zich op het 
terrein van het onderwijs begeeft, en vooral is zijne 
verantwoordelijkheid groot, als h i j , in een geschrift of 
met teekenvoorbeelden tot leer ing, voor den aanko
menden kunstenaar en ambachtsman, optreedt. 

Over het onderwijs in de bouwkunst, en de wijze 

waarop dit in onze vrije dagen behoort te worden 
gegeven is zeer veel te boek gesteld, door hen die er 
zich een levenskwestie van hebben gemaakt. N o g altijd 
staat de akademische — dat is de verouderde — r igt ing 
tegenover de moderne. Geen l and , geen stad ter we
reld of beide systemen hebben er hunne voorstanders. 
Geen twijfel of de eerstgenoemde methode verliest al 
meer en meer haren invloed en hare aanhangers. U i t den 
aard van haar gehalte kan niet anders dan eene kwi j 
n ing volgen, die nog onlangs een zeer verdienstelijken 

historicus, den heer w. j . H O F D I J K , als sekretaris deriro-
ninklijke akademie van beeldende kunsten le Amsterdam 
in de pen gaf, dat die akademie „ a a n slechte voeding 
li jdt ." W i j moeten daar langzamerhand aan gewoon 
raken, zegt h i j , en waar een man als H O F D I J K spreekt, 
en woorden aanhaalt a ls : „ van dees doorluchle school 
zie ik het nut niet in," daar moet de toestand van het 
akademisch onderwijs in de eerste stad des rijks met 
velerlei kwalen behebt zijn. De andere of „ m o d e r n e 
r i g t i n g " heeft zich neven de verouderde gesteld, en 
vele onderwijs-inrigtingen van lateren tijd leveren de 
meest afdoende bewijzen, dat z i j , in meer dan een op
zigt , met het verleden en de versleten systemen of 
usant iën hebben gebroken. Reeds vroeger vond ik aan
leiding een ernstig woord over het onderwijs in het 
bouwkunstig teekenen tot de geachte lezers der Bouw
kundige Bijdragen te spreken. Dat woord is opgeno
men in deel X I I , ko l . 2 0 5 — 2 1 8 , en verscheen ten 
jare 1862. 

N a verloop van vijf jaren van vermeerderde on
dervinding, acht ik mij tot de verklaring verpl igt , 
dat ik mijn toen gesproken oordeel niet behoef te 
wijzigen. Consequent blijf ik het afkeuren, dat de 
akademiën en vele teekenscholen een te stelselmatig 
onderwijs geven, hetwelk zich te weinig regelt naar de 
eigenschappen en de beschikbare studie-uren van den 
leerling en hem i n zijn gekozen kunstvak of beroep 
geen direkt voordeel brengt. 

D e heer H . S P R I N G E R , die een voornaam deel van 
zijn leven aan het onderwijs offerde, en vroeger als 
onderwijzer aan de genoemde Kon ink l i j ke akademie 
alhier werkzaam, daar later zoo onverklaarbaar werd 
i/uitgestooten," heeft die leemten gevoeld, en als 
kundig architekt zich aan zijne teekentafel geplaatst, 
ten einde eene Handleiding tot zelfoefening in het 
bouickunstig teekenen enz. , te vervaardigen. 

H i j is hierin geslaagd, en heeft naar onze bescheidene 
meening een uitmuntend werk geleverd. De 30 voor
beelden, die het eerste deel vormen, bevatten tal van 
werkstukken, welke ieder bouwkunstenaar en ambachts
man moet begrijpen, bewerken en in zijnen lateren werk
k r i n g noodig heeft. D e voorbeelden zijn toegelicht door 
eene naauwkeurigc —• hier en daar wel wat ingewik
kelde — omschrijving, d ie , als zelfoefening bestemd, 
den leerl ing tot nadenken moet dwingen en dus van 
hem te eerder een zelfstandig kunstenaar of werkman 
doet wachten. De heer S P R I N G E R heeft blijkbaar een 

r é s u m é of bloemlezing geleverd uit de bekende studie

werken van S T O R M V A N ' S G R . W E S A N D E , V E R D A M , P. D . 

S C H E F F E L A A R , T H . R A E T Z , Das Gothische ABC-Buch, en 

andere degelijke boek- en plaatwerken, voor het onder

wijs in de bouwkunst bestemd. H i j heeft in elk opzigt 

de methode gevolgd, die voor de ambachtsschool voor 

zonen van werkl ieden, opgerigt door dc Maatschappij 
van den werkenden stand alhier, was aangenomen, 

welke methode, — door den ondergeteekende, in 

vereeniging met de onderwijzers aan die school voor 

des werkinans zoon ontworpen, — de goedkeuring van 

zijne medebestuurders over die inr ig t ing mogt verwer

ven. Ofschoon deze kursus (150 teekeningen), welke 

voor ieder ambacht een aantal eigenaardige en toe

passelijke voorbeelden bevat, hoofdzakelijk is geschoeid 

op het stelsel, dat den leerl ing vraagstukken ter be

werking , naar aanleiding of in afwijking van zijn voor

beeld worden voorgelegd, aarzelen wij geen oogenblik 

den heer H . S P R I N G E R dank te zeggen voor de uitvoe

rige wijze, waarop hij zijne taak wist te vervullen. 

Hie r en daar komen ons de figuren wel wat klein voor. 

W i j behoeven onze ingenomenheid met dit nuttig 

plaatwerk den belangstellenden lezer niet te betui

gen, en verzoeken hem beleefd zich te wil len verge

wissen van de voortreffelijkheid van SPRINGER'S kunst

arbeid. W i j wenschen dat de heer SPRINGER in 

ruime mate de welverdiende vruchten van zijnen moei-

jelijken arbeid moge p l u k k e n : een arbeid dien hij 

met nog T W E E deelen denkt te vervolgen. Aangenaam 

is het ons reeds nu te kunnen berigten, dat zijn 

cursus op eenige voorname teekenscholen als rigtsnoer 

voor het onderwijs is aangenomen, en wij mogen ver

wachten, dat S P R I N G E R ' S teekenvoorbeelden weldra op 

alle openbare en partikuliere t cekenakademiën of scho

len , hetzij voor den kunstenaar of voor den ambachts

man, zullen worden ingevoerd. Naar onze mecniug ver

dient deze Handleiding eene meer dan gewone aan

dacht. M e t belangstelling zien wij het vervolg van 

deze even nuttige en praktische, als verdienstelijke 

verzameling werkstukken te gemoet. Daar de uitvoe

r ing door eenvoud en netheid ui tmunt, cn dc prijs zoo 

bi l l i jk mogelijk is gesteld, twijfelen wij niet aan een 

groot gjtal intcckenaars en koopers. Bi j veel opoffe

r ing van de zijde des zamenstellcrs is een ruim debiet 

zeer wenschclijk en hem stellig aangenaam. 

Amtlerdam, 1 Februari) 1S67. 
J . II. L E L I M A N . 
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BEPALINGEN DER TENTOONSTELLING, 
welke zal gehouden worden bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Maatschappij „Tot bevordering der Bouwkunst", 

in 1867. 

i \ a a r aanleiding van het bepaalde op de 24° Alge 

meene Vergadering gehouden den 27 Junij I 8 6 0 , heeft 

het Bestuur de eer dc navolgende bepalingen ter kennis 

te brengen van H H . Honoraire en Gewone Leden der 

Maatschappij, en wijders van a l l en , die belang stellen 

in het doel der Maatschappij, en genegen zijn tot be

reiking daarvan bij te dragen en mede te werken. 

A R T . 1. 

De tentoonstelling wordt gehouden in het gebouw 

der Koninklijke Akademie van Beeldende kunsten te 

Amsterdam, en wel in de kunstzalen voor de stede

lijke tentoonstellingen bestemd. 

A R T . 2. 

De tentoonstelling bestaat uit de navolgende voor
werpen : 

1 °. Teekeningen of afbeeldingen van uitgevoerde bouw
werken hier te lande, met détai ls der konstruk
t i ë n , o r n e m e n t a t i ë n , enz. 

2°. Teekeningen of afbeeldingen van geprojekteerde 
bouwwerken of onderdeelen daarvan, die niet tot 
uitvoering zijn gekomen. 

3°. Teekeningen van ontwerpen, bekroond en uitge
geven door de Maatschappij Tot bevordering der 
Bouwkunst. 

4° . Teekeningen en afbeeldingen van Oude bestaande 
gebouwen, uitgegeven als voren. 

5°. Teekeningen of opmetingen van bestaande gebou
wen, belangrijk uit het oogpunt der kunst of der 
geschiedenis van Nederland. 

6° . Teekeningen en plaatwerken, betrekking hebbende 
op gebouwen van Nederland van vroegeren tijd 
en op de theorie der bouwkunst, meer bepaald de 
zoodanigen die niet meer in den handel z i j n , doch 
door en voor Nederlanders zijn geschreven. 

7°. Modellen van bouwwerken en onderdeelen van 
bouwwerken die kunstwaarde bezitten, van neder
landschen oorsprong en vinding. 

8° . Toepassingen op het gebied der materialen voor 
versiering, door Nederlanders bewerkt of ingevoerd. ' 

9°. Teekeningen en plaatwerken, door honoraire leden 

en belangstellenden in te zenden. 

10°. Teekeningen in het bezit der Maatschappij en ge

schenken aan de Maatschappij vereerd, een deel 

uitmakende van hare Boekeri j . 

De onderwerpen sub 3 , 4 en 10 zullen door het 

Bestuur worden tentoongesteld. 

A R T . 3. 

De tentoonstelling wordt den 5 Augustus geopend 

en den 25 Augustus gesloten. 

A R T . 4. 

De toezending der kunstwerken van elders moet 
geschieden door tusschenkomst van Heeren Korrespon-
denten der Maatschappij, die zich met de gelijktijdige 
verzending naar het lokaal der tentoonstelling belasten; 
voor de leden te Amsterdam geschiedt de inzending 
regtstreeks aan het lokaal voornoemd. D e stukken 
moeten vergezeld zijn van eene opgaaf van den aard, 
den inhoud en het aantal der ingezonden voorwerpen, 
en gerigt worden aan de » Kommissie van de tentoon
stelling der Maatschappij Tot bevordering der Bouw
kunst!' D e tijd van toezending is vastgesteld van 15 
Jul i j tot 27 Ju l i j . N a laatstgenoemden dag worden 
geene inzendingen meer aangenomen. 

A R T . 5. 

De kommissie, met het beheer der tentoonstelling 

belast, heeft de bevoegdheid eene keuze te doen uit 

de toegezonden stukken, ingeval de beschikbare ruimte 

der lokalen dit noodzakelijk maakt. Zi j kan daarbij 

naar de meerdere of mindere belangrijkheid te werk 

gaan, i n overleg met het bestuur der Maatschappij. 

A R T . 6. 

De kommissie draagt zooveel mogelijk zorg voor de 

toegezonden s tukken, doch stelt zich i n geen geva l , 

ook niet bij de verzending, aansprakelijk voor even

tuele schade. De inzenders worden verzocht, voor het 

geval dat zij eenige verzekering tegen brand- of andere 

schade wenschen, de waarde van ieder ingezonden stuk 

en den aard der verzekering duidelijk te vermelden. 

De kosten van verzekering komen ten laste van de 

Maatschappij. 

A R T . 7. (Gewijzigd.) 

Geene teekeningen worden aangenomen, welke ach

ter glas of opgerold z i jn , tenzij de inzenders 1°. alle 

verantwoordelijkheid voor schade op zich nemen, 2° . 

dit schriftelijk bij hunne inzending verklaren, 3°. bij 

de ontvangst en de ontpakking aan het lokaal der 

tentoonstelling tegenwoordig zijn, en 4° . de ontpak

k i n g en bezorging der stukken op zich nemen. 

A R T . 8. 

De toegang tot deze tentoonstelling is kosteloos en 

wordt verleend: 

1°. aan honoraire en gewone leden, op vertoon van 

het bewijs van lidmaatschap des jaars 1807; 

2°. aan de leden der Koninklijke Akademie van Beeldende 
kunsten en andere korpora t iën en personen door 

het bestuur der Maatschappij uit te noodigen, op 

vertoon van bewijzen van toegang, met den stem

pel der Maatschappij en de naamteekeningen van 

haren voorzitter en sekretaris voorzien; 

3° . aan de inzenders van teekeningen of andere stuk

ken, al zijn die inzenders geene leden der Maat

schappij. 

D e uren van bezigtiging worden later door de 
nieuwsbladen aangekondigd. 

Bestuurderen noodigen alle Nederlandsche Bouw

kunstenaren u i t , door belangrijke toezendingen tot den 

goeden uitslag der tentoonstelling bij te dragen, en 

alzoo mede te werken tot bereiking van het doel der 

Maatschappij Tot bevordering der Bouwkunst. 

Hel Bestuur tier Maatschappij tol Bevordering 
der Bouwkunst, 

D . D . B Ü C H L E R , 

A . N . G O D E F R O Y , 

J . V E R H E Y , 

P. .1. H A M E R , 

J . II. L E I . I M A N , 

B. D E G R E E K Jz„ 

W . J . .1. O F F E N B E R G . 

H . M O L E M A N S , 

G. B . SA L M . 

V E R B E T E R I N G V A N D R U K F O U T E N . 

In het verslag der Maatschappij over 1866, uitgebragt in Junij I860: 
kolom 21, regel 34 v. o. staal: „hiervoren op blz. 11 vermeld;" lees: „hiervoren op h\/. 13 vermeld. 

., 44, „ 2 „ „ „dat moet," „ „dan moet." 
„ 47, „ 22 „ ., „ uitgesproken," „ „gesproken." 
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A l b u m van VILLARD D E HONNECOURT, 87. 

A L E X A N D E R den Groote (Standbeeld voor), 46. 

Alkmaar. — Opmeting van het stadhuis te — , 8*, 17*; 

id. van andere gebouwen aldaar, 17'. 

A m b a c h t s m a n . — Pc vraag: „ I s het gewenscht cn nood

zakelijk, dat de jonge — op scholen of elders in den 

voorbereidende praktijk geoefend worde, alvorens hij bij 

ccn werkbaas in dienst treedt? of behoort de werkbaas 

voor zijne opleiding in theorie en praktijk zorg tc dra

gen, cn die als een zcdclijken pligt getrouw te vervul

len?" beantwoord door den hr. w. c. VAN GOOR, 49*—57*. 

AMENOPHIS III (Praalgraf van), 278. 

Amersfoort. — Afbeeldingen van den kerktoren te — , 14°. 

Amsterdam (Afdee l ing ) der Maatschappij. — Verslag van 

de — over 1864, 4"—6°. (Aan de werkzaamheden is 

deelgenomen door de hh. i . GOSSCHALK, J . H . L E L I M A N , 

dr. J . B. R O L L , J . SMIT, D. D E VRIES, I, BRINK, 1>. J . 

H A M E R , E . MOLEMANS, C. C. VERVVEYDE en N. REDEKER BIS

DOM). — Opmeting van hel stadhuis te Naarden, 5 ° . — 

Verslag van de — over 1865, 8' , 9'. — (Aan dc werk

zaamheden is deelgenomen door de hh. c. A . J . OEESINK, 

I. Q08S0HALK, J . DB H A A N , O. H . KUIPER, J . H . L E L I M A N , 

JB. OLIE J Z N . , A . J . O. RIN'KES, A . N. GODEFROY, O. VAN 

') Waar in dit register van Maatschappij wordt gesproken, 
is bedoeld de Maatschappij Tot bevordering der bouwkunst. 

H E E R D E , o. B. SALM en D. D E VRIES.) — Opmeting van 

het stadhuis te Alkmaar 8*. — Geschenken der — aan 

de Maatschappij 8'j id. aan de ambachtsschool, 9*. — 

Kommissie van onderzoek der gemeente-verordening op 

het bouwen cn sloopen, 9". 

Arabic. — Grafmonumenten in — , 286, 237. 

A r b e i d e r s k l a s s e ( V e r c e n i g i n g ten behoeve der), 

te Amsterdam, 333, 842. 

A r b e i d e r s w o n i n g e n . — Ontwerp van vier — onder 

één dak, van den hr. J . DE H A A N , bekroond door de 

Hollandsche Maatschappij van landbouw, 172. — Arbei

derswoningen te Amsterdam, 255—258. — Beschouwin

gen over en mededeelingen betreffende arbeiderswonin

gen, 317—342. (Arbeiderswoningen in Engeland en Ier

land, 319—321, 828, 333, 884; wat in Nederland reeds 

gedaan is, 321; algemeene theoretische beschouwingen, 

822—324; terrein, 324; inrigting der woning, 826; voor

deden die de welingcrigte arbeiderswoning aanbrengt 

330; arbeiderswoningen van de Verceniging Salerno te 

Amsterdam, 387—341; litteratuur, 341, 342.) — A r b e i 

derswoningen van den architekt NAIUOUX in Frankrijk, 

(la Chaussade, iWèvre-departemcnt), 385—390. 

A r c h e o l o g i s c h m u s e u m te Athene, 10—14. 

A r c h e o l o g i s c h k o n gres (Internationaal), tc Antwerpen. 

Programma, 261—268. 

A r c h i t e k t . — Over den regtstoestand van den — hier 

te lande, 50° . — Behandeling der vraag betreffende een 

tarief tot regeling der looncn van den — , en betreffende 

het verzekeren aan den — van de vruchten van zijnen 

arbeid, 43*—49'. Een kommissie tot onderzoek dezer 

zaak benoemd, 49'. — Verantwoordelijkheid van den — , 

zie V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . 

A r d e v i l , mahomedaansch grafmonument in Perzië, 244. 

Armenië. — Grafmonumenten in — , 288. 

Arnhem ( A f d e e l i n g ) der Maatschappij. — Verslag van 

de — over 1864, 7°. (Aan de werkzaamheden is o. a. 

deelgenomen door den hr. CUYLENBURG JR.). — Verslag van 

de — over 1865, 11*. (Aan de werkzaamheden is deel

genomen door de hh. TWISS & c° . en GERRITSEN.) 

A S P E T T I (FIZIANO), beroemd italiaansch metaalgieter, 50. 

Assen. — De hr. J . j . KOCK als korrespondent der Maat
schappij te — vervangen door den hr. c. BRAUNS J R . , 7'. 

A T A B E K S . — Graftombe der — , 289. 

Athene. — Museum van oudheden te — , 1 0 — 1 4 . 

AUGUSTUS (Keizer). — Mausoleum van — , 296. 

A U R E N G Z E B . — Graftombe in de moskee van — te Aureng-

Abad, 254. 

A V É R Y . — Verbrijzelmachine van B L A K E , verbeterd door — , 

343. 

Azië (Klein-). — Mausolea, rotsgraven en andere grafmonu

menten in — , 228—284. 

Babel. — Metalen deuren in de muren van — , 8 8 . 

B A C K E R (Jhr. w. J.), eervol ontslagen als korrespondent der 

Maatschappij te Kampen, 3° . 

B a d p l a a t s e n van C A R A C A L L A , 4 8 . 

„ B a k k e r (Tombe van den)," zonderling grafmonument 

te Rome, 2 9 7 . 

B A K K E R (H.), eervol ontslagen als korrespondent der Maat

schappij te Doesborgh, 4 ° . 

B A L Z E ( P A U L ) . — Fresco-schilderwerk van — op gebakken 

steen, 23. 

Barbarije. — Grafmonumenten in — , 2 8 8 — 2 8 5 . 

„ B a v a r i a , " standbeeld te Munchen, 55 . 

B e d i j k i n g van het Monnickmeer, 1 — 1 0 . 

B e e l d h o u w k u n s t (Grieksche), 1 2 1 — 1 4 2 . 

B e g r a a f p l a a t s e n in eenige italiaansche steden, 8 0 8 , 3 0 9 . 

B E K K I N O ( ). — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling Rotterdam der Maatschappij 6*. 

B e k r o o n d e o n t w e r p e n , uitgegeven door de Maat

schappij, 8° , 9 ° ; 14' . 

BELLINGWOUT (J. o.). — Deelneming van — aan de werk

zaamheden in de afdeeling Rotterdam der Maatschappij, 6 ° . 

B e s t u u r der Maatschappij, 8 ° , 1 9 ° ; 6» , 2 2 ' , 28*. 

B e t o n . — Mededeeling over — en mortels, 8 1 1 — 3 1 8 . 

B e u r s (Nieuwe) , te Frankfort a\M., 1 5 5 . 

Biban-el-Moluk. — Egyptisch praalgraf in het dal — , 

2 7 2 — 2 7 7 . 

B i b l i o t h e e k g e b o u w . — Het nieuwe — te Groningen, 

5 9 — 6 6 . — Een — voor 1 0 0 , 0 0 0 banden; prijsvraag door 

de Maatschappij uitgeschreven, 1 0 ° ; 1 2 ' , 1 8 ' , 8 1 ' . (Zie: 

VAN DE WALL). 

B i g h e ( G r o t t a d e l l a ) , grafmonument, 2 9 2 . 

B i j e e n k o m s t (Algemeene) . — Verslag der twaalfde — 

van leden der Maatschappij, 8 5 ° — 8 4 ° ; id. der dertiende, 

3 7 ' - 6 2 ' . 

BI .AKE. — Verbrijzelmachine van — , 8 4 8 . 

B L A N K E V O O R T ( C ) , uitvoerder van het werk der bedijking 

van het Monnickmeer, 1. 

B o e k a a n k o n d i g i n g . — CÉSAR D A L Y , Motifs Msloriquee 

d'ornement d''architecture et de sculpture, 69—76. — 

H . SPRINGER, Handleiding lot hel regtlijnig en bouwkun

stig teekenen, 415—418. 

B o e k e r ij der Maatschappij, 1 4 ° ; 14*. 

B o e k w i n k e l . — Zie: W i n k e l h u i s . 

B o e r d e r i j van den heer J . VAN HOBOKEN VAN CORTGENE, 873. 

B O N D A M (P.) — Teekeningen van de Bovenkerk te Kampen, 

van — , 13°. 

B O N N A N O , beroemd italiaansch metaalgieter, 51. 

BOSBOOM ( ). — Deelneming van — aan de werkzaamheden 

in de afdeeling Zwolle der Maatschappij, 11*. 

BOUDEWIJN ( ). — Deelneming van — aan de werkzaamheden 

van de afdeeling 'sGravenhage der Maatschappij, 6°; 10'. 

B o u w h o e v e , waar akkerbouw en zuivelbereiding geza

menlijk worden uitgeoefend. — Ontwerp van DANIËL J . 

SANCHES, bekroond door de Hollandsche Maatschappij van 

landbouw, 165. 

Bouwkundige Bijdragen. — In het licht verschenen stukken 

der 1 0 ° ; 14». 

B o u w k u n s t . — De drie scholen der hedendaagsche, zie: 

Scho len . — De — en hare beoefening tc Hannover, 873; 

id. in Nederland, 873. 

B o u w k u n s t e n a r e n . — De vraag : „ Moet de opleiding van 

toekomstige — aan de landsregering worden opgedragen, 

of moeten de leerlingen zich hunne onderwijzers kiezen?" 

beantwoord door de heeren w. c VAN GOOR, 8 5 " — 4 1 ° , 

en besproken door dc hh. A. N. GODEEROV, 41", 4 3 ° , 44"; 

w. N . R O S E , 41", 4 8 ° ; H . KOMIJN, 42"; J . F . M E T Z E L A A R , 4 2 ° , 

48", 4 4 ° ; i . GOSSCHALK, 4 3 ° ; J . H . LELIMAN 4 3 ° ; J . V E R -

DONCK , 44'. Behandeld door den hr. J . H . LEI.IMAN in een 

verhandeling over verschillende onderwerpen, 6 0 ° — 7 9 ° . — 

Over het eigendomsregt van d e — , zie E i g e n d o m s r e g t . 

B o u w m e e s t e r s . — Zie: A r c h i t e k t e n . 

B o u w p l a n n e n (Eigendomsregt van). — Zie: E i g e n 

d o m s r e g t . 

B o u w s t i j l e n . — De vraag: * ls de aanbeveling en navol

ging van — aan de schoone bouwkunst van onzen tijd 

en hare vrije ontwikkeling bevorderlijk? Welke middelen 

zijn aan te wenden, om het zoogenoemd drijven van enkele 

bouwsystemen tegen te gaan? In welke opzigten is het 

verdedigbaar, in welke verpligtend, en in welke geheel af 

te keuren dat eenige bouwstijl van vroegere eeuwen wordt 

aanbevolen cn nagevolgd?" beantwoord door den hr. J . H . 

L E L I M A N over een verhandeling in verschillende onderwer

pen, 6 0 ° — 7 9 " . — De vraag: „ W e l k e zijn de algemeene 

typen van de — , die in onze dagen door de Duitschcrs, 

Engelschen, Franschen en Italianen worden toegepast, en 

naar welk van die volken zouden Nederland en zijne 

bouwkunstenaars zich meer of minder kunnen rigten?" 

behandeld, 5 9 » — 6 2 ' (door de het ren w. N . ROSE, 59', 
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J . VERD0NCK, 59*, A . N. GODEFHOY, 6 0 ' , 6 1 ' , I. GOS-

S C H A L K , 00% J . II. L E L I M A N , 60 S . ) 

B o u w w e r k e n . — Iets betreffende de openbare mededin-

ging voor het uitvoeren van — , 8 6 1 — 8 6 4 . 

B R A U N S JR. ( C ) , benoemd tot korrespondent der Maatschappij 

te Assen, 7*. 
B R I N K (J.) — Deelneming van — aan de werkzaamheden in 

de afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 5° . 

B r o n s . — Het verwerken van — ; kunststukken van — 

vervaardigd in de oudheid, 3 9 — 4 7 ; id. in de middel

eeuwen en den nieuweren tijd, 4 7 — 5 5 . — Dakbedekkin

gen van — , 4 3 . — Proefnemingen betreffende de oorza

ken van het mislukken van vele gietwerken in , — 54 . 

BROUWER (P.). — Deelneming van — aan de werkzaamheden 

van de afdeeling Rotterdam der Maatschappij, 5"; 9*. 

B r u g over de Oudendijksche Wetering te Kralingen, 2 5 9 . 

B R U N N (Dr. H . ) , schrijver van de Geschichte der Griechischen 
Künstler, 3 4 , 3 7 , 3 9 . 

B u i z e n van cementsteen, 6 7 . 

B u r g e r l i j k W e t b o e k . — Over het opnemen eener be

paling in het — betreffende dc regeling der loonen van 

den architekt, 43*—49' . (Dit onderwerp besproken door 

de heeren i . GOSSCHALK, 4 4 ' , 48 ' ; j . F . M E T Z E L A A R , 44' , 'j 

4 6 ' , 4 7 ' , 48 ' ; J . H . L E L I M A N , 4 4 ' , 4 6 ' , 4 7 ' , 4 8 ' ; 

w. N . ROSE, 45' , 48 ' , 4 9 ' ; A . DRUIDING, 45' , 4 7 ' ; ' 

A . N . GODEFUOY, 4 6 ' ; G . H . KUIPER, 4 7 ' ; J . VISSER, 4 7 ; 

O. F . WESTEIIMAN, 47"; o. B . SAXM 49°) . — Zie: A r - I 

c h i t e k t , L o o n t a r i e f . 

B u r r a - G u m b o o g , mausoleum in Indië, 2 5 4 . 

C. 

Cacamo. — Rotsgraf te — , 2 3 2 . 

C A E C I L I A , echtgenoot van CRASSUS. — Mausoleum van — , 2 9 6 . 

C A L I S C H (N. S.). — Mededeeling van — : Levensschets van 

S T Ü L E R , 1 4 3 — 1 6 3 . 

Carnere (Tomba delle), grafmonument, 2 9 2 . 

C a m p o S a n t o , begraafplaats: te Pisa, 8 0 7 ; te Napel», 3 0 9 . 

C a r d i n a l e ( G r o t t a del) , grafmonument, 2 9 2 . 

Castel d'Asso. — Graven tc — , 2 9 4 . 

Caslel Rosso. — Sarkophaag te — , 2 3 2 . 

C A V É (Mevrouw). — Teekenmethode van — , 1 8 5 — 1 9 0 . 

C A V L N O , beroemd italiaanscli metaalgieter, 5 0 . 

C e l l a s o l e a r i s , groote zaal der badplaats van CARA-

C A L L A , 4 8 . 

CELLINI ( B E N V E N U T O ) , beroemd italiaanscli metaalgieter, 5 1 . 

C e m e n t . — Zie: P o r t l a n d - C e m e n t . 

CENNINO CENNINI, schrijver eener verhandeling over de schil

derkunst, 2 6 — 2 8 . 

Cesarea. — Graftombe te — , 2 8 4 . 

C h a l c i o c h o s , tc Lacedemon, bronzen tempel van MI-

N E R V A , 3 9 . 

— 428 — 

CHAMBER. — Vcrbrijzelmachine van — , 846. 

C H A R E S , van Lindos, vervaardiger van den kolossus van Rho

dus, 34. 

C h e i k - a l m a s , perzische grafmonumenten, 240—242. 

Chiusi. — Graven te — , 294. 

CHOISEUL. — Mcdedeelingcn van — aangaande grafmonu

menten, 225—228. 

Chugut. — Mausoleum te — , 284. 

C i p p e n , grafpijlers, 234, 288. 

Cilé ouvrière te Parijs, 328. 
COCQ (G. L E ) . — Zie: MEULON. 

Columbaria. — Grafmonumenten te — , 297. 

CONSTANTIA, dochter van keizer CONSTANTIJN. — Mausoleum 

van — , 297. 

Corneto. — Praalgraven te — , 291—293. 

CORNU (SEBASTIEN). — Fresco-schilderwerk van — , 19; id. 

op lava, 23. 

COUTTS (Miss BURDETT). — Arbeiderswoningen van — , te 

Londen, 821. 
CRAIJESTEYN (J. E . B. L . MARITZ VAN). — Mededeeling van — 

over proeven met RANSOMES kunstzandsteen, 389. 

CUYLENBURG JR. ( ). — Deelneming van — aan de werk

zaamheden der afdeeling Arnhem der Maatschappij, 7". 

CUYPERS (A. J . F . ) , benoemd tot korrespondent der Maat

schappij te Maastricht, 7'. 

D. 

D a k b e d e k k i n g e n . — Bronzen — , 43. — Nieuwste toe

passingen van het zink bij — , 358—862. 

D A L Y (CÉSAR). — Prospektus van zijn werk: Motifs hislori-
ques d'architecture et de sculpture d'omemenl, 69—76. 

DARBISHIRE (H. A . ) , engelsch architekt van arbeiderswonin

gen, 828. 

D A V I D , van Angers. — Oordeel van — over de gothische 

monumenten, S5. 

D E L A C R O I X (EUGÈNE) . — Verslag van — over de teeken

methode van mevrouw C A V É , 185—190. 

Denit (Saint-). — Grafkelder te — , 307. 

D e u r e n . — Metalen — in de muren van Balei, 88. — 

Bronzen — voor dc tempels in dc oudheid, 42. 

D I J C K H O F F . — Vcrbrijzelmachine van — , 844. 

Dikeli-Tasclt, rotsgraf, 231. 

Doeslorgh. — Het korrespondentschap der Maatschappij te — 

opgeheven, 47". 

Dogan-lou. — Grafmonumenten bij — , 231. 

D O N A T E L L O , benoemd italiaanscli metaalgieter, 49. 

D O I J E R (A. J.). — Deelneming van — aan de werkzaamhe

den in de afdeeling Zwolle der Maatschappij, 11'. 

D r a a g v e r m o g e n van een heimasl, 57". 

D r o o g m a k i n g van het Monnickmeer, 1—10. 

DRUIDING (A.). — Aan — het accessit toegekend voor zijn 
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ontwerp eener r. k. kerk voor eene dorpsgemeente, 18', 

27*. — Neemt deel aan de behandeling der vraag be

treffende het vaststellen van een loontarief voor den ar

chitekt, 45', 47'. 

D U V A L (AMAURY). — Fresco-schilderwerken van — , 19. 

DYSERINCK (P. KLEIWEG). — Mededeeling van — : Binnen-

betimmcring van den boekwinkel der heeren LOOSJES te 

Haarlem, 381. 

Es 

Igi/pte. — Reusachtige standbeelden en tempels in — , 

57_60. — Grafmonumenten in — , 269—283. — Pyra-
mieden in — , 269—272. 

E i g e n d o m s r c g t . — De vraag: « H e t — van handschriften 

wordt bij dc wet tegen nadruk geregeld, terwijl het ge

trouw kopiëren van ontworpen of uitgevoerde bouwplan

nen tot heden als een niet strafbare handeling schijnt 

beschouwd te worden. Zou de toepassing van het — niet 

wensclielijk zijn, zoo voor de kunsten als voor hare be

oefenaren, en zou er geen mogelijkheid bestaan hunne 

regtcn bij de wet te zien gewaarborgd ?" beantwoord 

door den hr. w. c VAN GOOR 51"—56", cn besproken 

door de hli. A . N . GODEFUOY 56", J . v. M E T Z E L A A R 56" en 

i . G O S S C H A L K , 56"; beantwoord door den hr. J . H . L E -

LIMAN in eene verhandeling over verschillende onderwer

pen, 60"—79". 
E l - D e i r, grafmonument, 238. 

E n g e l e n b u r g (De), te Rome, 296. 

Evktinizen. — Het korrespondentschap der Maatschappij te — 

opgeheven en aan den hr. J . H O F L A N D eervol ontslag ver

leend als korrespondent, 4". 

Eski-Hissar. — Grafmonumenten — , 232. 

E t r u s k e r s of E t r u r i ë r s . — Grafmonumenten der — , 

2S7, 290, 2US. 
E t r u s k i s c h m u s e u m te Rome, 288, 290. 

EYSINGA (s. E . w. ïtooitn.v VAN). — Mededeeling van — , 

betreffende den oost-indischen huizenbouw, 119—122. 

F . 

Feestviering ter gelegenheid van het vijf-cn-twintig jarig 

bestaan der Maatschappij, 23'—20'. 
FERGUSON (JAMES), tc Zonden, tot honorair lid der Maat

schappij benoemd, 7'. 

FERRY D E GROS. — Graftombe van — te Brugge, 305. 
F I L A R E T E (ANTONIO), beroemd italiaanscli metaalgieter, 50. 

F i n a n c i ë n der Maatschappij, 8", 17", 18", 27"; 12', 21», 

22», 29». 
FINKI.I.I, benoemd italiaanseh mefaalgicter, 51. 

FI.ANDRIN (HYFPOI-ITE). — Fresco-schilderwerken van — , 19. 

FOLKERS & Co. , depóthouders van ornamcntale bouwvoor-

werpen, 49». 

D L . XV. 
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F r a n s c h e s t i j l in de bouwkunst, 92. 

F r a n c e s c o ( G r o t t a ) , grafmonument, 292. 

F r e s c o - s c h i l d e r w e r k en in kerken te Parijs cn elders, 

15—32. 

FRIEDLÜNDER (LUDWIG). — De stad Rome geschetst door — , 

205—222. 
G. 

Gahala. — Rotsgraven bij — , 284. 

G A Ü D I . — Fresco-schilderwerk van — , 23. 

G A L I . A Y (H. G.) — Mededeeling van — : De grieksche orden 

beschouwd als de idealen van het schoon, 189—206. 

urGanzenmanneke", op de Groenmarkt te Neurenberg, 49. 

G a s v e r l i c h t i n g . — Nieuwe wijze van tooneelverlichting, 

65; id. van spoorwegwaggons, 869; id. van woonhui

zen, 371. 

G A T T A M A L A T A (Generaal). — Ruiterstandbeeld v o o r — , 49. 

G E E S I N K (c A . J . ) . — Deelneming van — aan dc werkzaam

heden in de afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 8'. 

G o m m e n , — Vervaardiging van — bij de oude Grieken, 142. 

G e r e e d s c h a p p e n van metaal in de oudheid, 38. 

G E R R I T S E N (H. J.). — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling Arnhem der Maatschappij, 11*. 

G e s c h e n k e n aan de Maatschappij, 12", 18"; 8*, 15*—17'. 

Geve l s van w o o n h u i z e n opgemeten, te Alkmaar, Leiden 

en Amsterdam, 17". 
G h e r d a h - K a ï a - S i , een in de rots uitgehouwen graf, 231. 

G H I B K R T I , beroemd italiaanscli metaalgieter, 49. 

Ghizeli. — Pyramide te — , 60. — Graven in de omstre

ken van — , 281. 

G I A R D I N I , beroemd italiaanscli metaalgieter, 52. 

G i c t k u n s t . — Zie: M e t a l e n ( V e r w e r k e n van). 

G O D E F U O Y (A. N.). — Mcdedeelingcn van — : I. Bockaankon-

digen: CÉSAU D A L Y , Motifs liistorit/ties oV architecture et de 
sculpture d'ornement, 69—76. — II. Iets over het uitschrij

ven van prijsvragen door dc Maatschappij, 173—178.— III. 

Naschrift op de mededeeling van den hr. G A L I . A Y , betreffende 

<le grieksche orden, 204. — IV. Het gebouw voor depa-

lïjsche wereldtentoonstelling in 1867, 393—416. — Deel

neming aan de behandeling der vraag betreffende de oplei

ding van toekomstige bouwkunstcnaren, 41", 43", 41"; id. 

betreffende de aanmoediging der schoone kunsten van rege

ringswege, 4S", 49", 5 0 ° ; id. betreffende liet eigendomsregt 

voor de bouwkunstenaren, 56"; id. betreffende het nemen 

een patent als bouwmeester 82", 88", 84". — Deelne

ming van — aan de werkzaamheden in de afdeeling Amster

dam der Maatschappij, 8'. — Advies van — bij de behan

deling der vraag bet rellende het vaststellen van een loonta

rief voor den architekt, 46'. — Advies van — bij de be

handeling der vraag betreffende de waalmoppen, 58*. — 

Advies van — bij dc behandeling der vraag betreffende 

de bouwstijlen, 60', 61». 
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G O O R (W. C. VAN) . — Mededeelingen van — : a. De zeven won

deren der wereld: II. de kolossus van Rhodus , 81—60 ; III. 

het standbeeld van den olympischen JUPITER van PHIDIAS, 

121—142; I V . het Mausoleum te Hatikarnassus, 221—256, 

269—312. — b. Over de nieuwste toepassingen van het 

zink voor dakbedekking, 853—802. — Deelneming van — 

aan de werkzaamheden in de afdecling Rotterdam der | 

Maatschappij, 6 ° ; 9*. — Beantwoording der vraag betref

fende de opleiding van toekomstige bouwkunstenaren 

35"—41". — Beantwoording der vraag: //is de aanmoe

diging der schoone kunsten al of niet eene regerings

zaak?" 4 5 " — 4 8 ° . — Beantwoording der vraag betreffende 

het eigendomsregt voor de bouwkunstenaren, 51"—56° . — 

Beantwoording der vraag betreffende de verantwoordelijk

heid van den bouwmeester en den werkbaas, 5 8 " — 6 0 ° . 

Beantwoording der vraag betreffende het nemen van patent 

eis bouwmeester, 80"—82". — Beantwoording der vraag j 

betreffende de theoretische en praktische opleiding van 

den jongen ambachtsman, 49'—57'. 

GOSSCHAT.K (I.) — Mededeelingen van — : 1. De stad Rome, 

moreel-historische schets, 205—222. — II. Bij het gebouw 

voor kantoren, Singel, te Amsterdam, 845—854. — Deel- j 

neming van — aan de werkzaamheden in de afdeeling 

Amsterdam der Maatschappij, 4 ° , 5°; 9*. — Advies over de 

opleiding van toekomstige bouwkunstenaren, 48". — Op

merkingen betreffende den regtstoestand der bouwmeesters 

hier te lande, 50°. — Deelneming aan de behandeling der 

vraag betreffende het eigendomsregt voor de bouwkun

stenaren, 56°; id. betreffende het nemen van patent als 

bouwmeester, S3° ; id. betreffende het vaststellen van een 

loontarief voor den architekt, 4 4 ° , 48'. — L i d der 

kommissie te dier zake, 49*. — Advies van — bij de 

behandeling der vraag betreffende de waalmoppen, 58*; 

id. betreffende de bouwstijlen, 60*. 

G o t e n van zink, 360. 

G o t h i s c h e m o n u m e n t e n . — Oordeel van DAVID van 

Angers over de — , 85. 

Goth i sche stijl. — Zijn ontstaan en zijne ontwikkeling, 

89—94, 100—105. 

„ G r a f (Het geweldige)", egyptisch mausoleum, 270. 

G r a f m o n u m e n t e n , 221—256, 269—312. — Eerste chris

telijke — , 302—304. 

Graf tombe: van den aartsbisschop KOENRAAD VAN HOCH-

STÜDTEN te Keulen, 48; van keizer MAXIMILIAAN te Inns
bruck, 49; van MARIA VAN BOURGONDIË te Brugge, 804. 

(Zie Mauso leum) . 

G r a f z e r k e n , 802. 

'ë Gravenhage (Afdeel ing) der Maatschappij. — Verslag 

van de — over 1864, 6°. (Aan de werkzaamheden hebben 

deelgenomen de hh. M . HENRIQUES PIMENTEI. , BOUDEWIJN, 

J . }. C D E WIJS, E . SARABER GINJOOLEN en W. N . ROSK). 
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Verslag van de — over 1865, 10*. — (Aan de werkzaam

heden hebben deelgenomen de hh. A. c. PIERSON, Q. H A R 

D E R , M . HENR1QUES PIMKNTEL, W. N . ROSE, E . SARABER en 

NOORDENDORP). 

Gregoriano (Museö), te Rome, 288, 290. 

Grennah, in Tripoli. — Graven te — , 284. 

Griekenland. — Grafmonumenten in — , 285—287. 

G r i e k s c h e orden . — De — beschouwd als de idealen van 

het schoon, 189—206. 

Groningen. — Het nieuwe bibliotheekgebouw tc — , 59—66. 

G U L D E N (A. M . A . ) , benoemd tot korrespondent der Maat

schappij te Zalt-Bommel, 4°. 

Gurnah, in Egypte. — Graven bij — , 279. 

H . 

H A A N (J. D E ) , bekroond, door de Hollandsche Maatschappij van 

landbouw, voor zijn ontwerp van vier arbeiderswoningen on

der één dak, 172. — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 8'. — 

Aan — een accessit toegekend voor zijn ontwerp van een 

muziektent, 1 0 ° , 25° ; 12*. — Mededeeling van — be

treffende arbeiderswoningen in Frankrijk, 3S5—890. 

H A A S E (Prof.), te Hannover. — Zijn onderwijs en zijne wer

ken op het gebied der bouwkunst, 879, 380. 

HADRIANUS. — Mausoleum van — , 296. 

H A F I R . — Graf van den perzischen dichter, 245. 

Halikarnasèus. — Het Mausoleum te — , 221—256,269—812. 

H A M E R (P. J.) . — Deelneming van — aan de werkzaamheden 

in de afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 5°. — Mede

deeling van — betreffende arbeiderswoningen te Amster

dam, 255—258. 

Hannover. — De stad — en hare architektuur vergeleken 

met die van Nederland, 373. 

H A N S E N (THEOPHILOS), te Weenen, tot honorair lid de Maat

schappij benoemd, 7*. 

H A R D E R (Q.). — Deelneming van — aan de werkzaamheden 

in de afdeeling 's Gravenhage der Maatschappij, 10*. 

H E E U D E (G. VAN). — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdecling Amsterdam der Maatschappij, 8*. 

Heft-lun, perzisch grafmonument, 246. 

He i j cn . — Zie: S t u i t heijen (Op). 

Herculanum. — Opgegraven voorwerpen van — , 45, 46. 

H i n d o e s . — Grafmonumenten der — , 251—256. 

H O B O K E N VAN c o R T G E N E (J. VAN). — Boerderij van den hr. — , 

873. 

H O F L A N D (J.), eervol ontslagen als korrespondent der Maat

schappij te Enkhuizen, 4". 

H o n o r a i r e leden der Maatschappij, 7'. 

H O O F F (w. F . G. L . VAN). — Beantwoording der vraag be

treffende het zoogenaamd #op stuit heijen," 57° . 

HORATIERS en CURIATIËRS (Graf der), 294. 
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HORST (TER). — Steenfabriek van — te Sneek, 58'. 

H o u t . — Beelden van — , in de oudheid, 180, 184. 

H u i s r a a d van metaal, in de oudheid, 88. 

H u i z e n b o u w . — Oost-indische — , 119—122. — De — 

in het oude Rome, 210. 

H Ï D E R - A L I . —Grafmonument van —bij Seringapatnam, 256 

H y d r o - o x y g è n e - t o e s t e l . — De vraag: //Is de — tot 

het aaneensmelten van lood, koper enz. geschikt te ach

ten ? Kan hij vereenvoudigd worden, zoo ja, op welke 

wijze?" beantwoord door den hr. L . J . ROOZEBOOM, 37', 

48', en besproken door de hh. w. N . R O S E , 42'; A . N . 

G O D E F R O Y , 42'; J . H , 1,1. M M A N , 42'; O. H . K U I P E R , 42', 

48*; J . F . M E T Z E L A A R , 48'; G . B. S A L M , 43*. 

I. 

Ibsamboul. — Tempels te — , 57. 

Indië. — Reusachtige standbeelden in — , 55, 56. — Graf

monumenten in — , 251—256. — Zie: Oost-indië. 

Ingangspoort van een raadhuis voor een groote stad. — 

Prijsvraag door de Maatschappij uitgeschreven, 14*. 

I n s c r i z i o n e ( G r o t t a de 11'), grafmonument, 291. 

I n t a g l i a t a ( G r o t t a ) , grafmonument, 292. 

J . 

JACOBSON ( ). — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling Rotterdam der Maatschappij, 9*. 

J A N VAN BOLOGNA, beroemd italiaansch metaalgieter, 49, 50. 

JANSEN ( ). — Deelneming van — aan de werkzaamhe

den in de afdeeling Rotterdam der Maatschappij, 9'. 

J E H A N - G U I R . — Graftombe van — in Indië, 254. 

Jeruzalem. — Bronzen zuilen te — , 38. 

JOSAPHAT. — Dal of vallei van — , 284. — Graf van — , 285. 

J u l i j - K o l o m te Parijs, 54, 55. 

JUPITER. — Standbeeld van den olympischen — , 121—242. 

K. 

Kabestani-G uiauran, perzisch grafmonument, 242. 

K A L K O S , architekt van het museum van oudheden te Athene, 11. 

K a l k w i t , 21. 

Kampen. — Jhr. w. j . B A C K E R als korrespondent der Maat

schappij te — vervangen door den hr. w. K O C H , 4° . 

Teekeningen van de Bovenkerk te — , 18° . 

K a n t o r e n (Gebouw v o o r ) , Singel X 18 te Amsterdam, 
845—354. 

Karak. — Grafmonument te — , 288. 

K A R E L d e n S t o u t e . — Graftombe van — , 804. 

Kasr of Kasneh-Pharao, egyptisch grafmonument, 237. 

K a t a k o m b e n te Rome en te Napels, 800. 

K E I . L E R (Gebroeders), beroemde metaalgieters, 47, 68. 

K e r k g e b o u w voor een protestantsche gemeente, prijsvraag 

uitgeschreven door de Maatschappij, 78, 14*. 
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K e r k g e b o u w voor een roomsch-katholieke dorpsgemeente, 

prijsvraag uitgeschreven door de Maatschappij, 10"; 12'. 

13*, 26», 27», 82». 

K e r k e n vóór de elfde eeuw: bouwvormen, 93; dc romaan

sche kerk, 94, 95; de gothische kerk, 96. 

K e r k e n . — A . In Nederland: de Bovenkerk, te Kampen, 13° . 

B. Elders: 1". Te Agnels: kathedraal, 91. — 2". Te Angers: 

Saint-Maurice, 96. — 3". Te Aries: Saint-Gilles, 96. — 4 e. 

Te Beauvais: S a i n t - É t i e n n e , 90. — 5e. Te Berlijn: St. Ja-

cobi, 153; St. Matthaei, 153; St. Bartholomew, 153; 

St. Marcus , 153; dom, 153. — 6e. Te Braine: Saint-Yved, 

98. — 7". Te Brugge: St. Jacob, 305. — 8'. Te Caen: 

Saint-Etienne 92.— 9'. Te Cantorbury: kathedraal, 92. — 

10'. Te Chalons: Notre-Dame, 90. — 11°. Te Chartres: 

kathedraal, 89, 91, 102. — 12". Te Corvey: abdijkerk, 

47. — 13". Te Creil: S a i n t - É v r e m o n t , 90. — 14". Te Saint-

Denis: dom, 89, 90. — 15". Te Esserans: Saint-Leu, 

90, 91 , 98. — 16". Te Florence: kapel Brancacci del 

Carme, 23; Santa-Maria Novella, 28; Orsan-Michele, 

49; San-Lorenzo, 306. — 17". Te Hildesheim: kathe

draal, 47; Benediktijncr-abdijkerk, 880. — IS'. Te 

Innsbruck: Franciskanerkerk, 49. — 19e. Te Laon: 

kathedraal, 89 , 91, 92; Saint-Martin, 90. — 20". Te 

Longpont: kathedraal, 91 , 98. — 21". Te Neurenberg: 

Sebalduskerk, 48; — 22". Te Noyon: kathedraal, 89, 

90, 91, 92. — 28". Te Ourschamps: abdijkerk, 90. — 

24". Te Padua : St. Antonius, 49 , 50. — 25". In Pales

tina, 9 8 . - 2 6 " . Te Parijs: Sahite Genéviève, 15; Notre-

Dame de Lorette, 18; Madeleine, 15; Saint-Vincent de 

Paul, 19; Saint-Germain-des-Prés, 19; Sainl-Méry, 19; 

Saint-Germain l'Auxerrois, 19, 24; Saint-Sulpice, 24, 25; 

Notre-Dame, 89 , 91, 97. — 27". Te Perigiteux: Saint-

Front , 97. — 28'. Te Pisa: dom, 51. — 29". Te 

Poitiers: Notre-Dame, 94. — 30". Te Pralo: kathedraal, 

28. — 81". Te Rheims: St. Rémi; 90. — 82". Te Rome: 

St. Pieterskerk, 43, 37; St. Jan van Lateraan, 45, 51; 

St. Paul, 47, 9 7 . - 8 3 " . Te Senlis: kathedraal, S9, 90, 91, 

92. — 84". Te Sienna : dom , 50 , 102. — 35". Te Soissons; 

kathedraal, 89; Saint-Pierre, 90. — 36". Te Straatsburg: 

kathedraal, 100. — 87*. Te Tavernay: Saint-Leu, 23. — 

88". Te Toulouse, Saint-Sernin, 94. — 89". Te Venetië: 

St. Markus, 45, 47, 50, 51, 52. — 40". TeFerona: 

St. Zeno, 47. — 41". Te Wittenberg, stadskerk, 48. 

Koen (w.), benoemd tot korrespondent der Maatschappij te 

Kampen, 4 ° . 

K O C K (J. i.). — Mededeelingen van — : a. Nieuwe wijze van 

tooneelverlichting, 65. — b. Gasverlichting van spoorweg-

waggons en woonhuizen, 369—372. — Aan — eervol ontslag 

verleend als korrespondent der Maatschappij te Assen, 7». 

K O K (W.). — Mededeeling van — : Beschrijving van ver-

brijzelmachines, 343—346. 
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K o l o s . — Kolossen in Indië, 55—60. — Kolos van 

MEMNON', 57. 

K o l o s s u s van Rhodus, 31—60. 

Kom. — Grafmonument te — , in Verzie, 246. 

K o m m i s s i e van beoordeelaren van de ingekomen ontwer

pen op de prijsvragen der Maatschappij, 9"; 13'. 

K o m m i s s i e van onderzoek in zake het vaststellen van 

een loontarief voor den architekt, enz., (bestaande uit 

de hh. w. N . ROSE, J . P. M E T Z E L A A R en I. GOSSCHALK), 49'. 

K o n g r e s . — Zie: A r c h e o l o g i s c h kongres . 

Kooc.ii (J. VAN D E R ) , bekroond voor zijn ontwerp van een 

schoorsteenmantel, 1 0 ° , 26"; 12 ; id. voor zijn ontwerp 

eener overdekte zitplaats in een tuin, 14', 27 s. 

Koov (o.), opzigter van Waterland, belast met het toezigt 

over de werkzaamheden der droogmaking van het Mon-

nickmeer, 1. 
K o p i ë r e n van bouwplannen; zie: E i g e n d o m s r e g t . 

K o r r e s p o n d e n t e n der Maatschappij, 3 ° ; 7'. 

K O S T E R ( ). — Deelneming van — aan de werkzaam leden 

in de afdeeling Rotterdam der Maatschappij, 9'. 

Kralingen. — Brug over de Oudendijksohe Wetering te—, 259. 

K U I P E R (o. H.) . — Deelneming van — aan de behandeling der 

vraag betreffende het nemen van patent als bouwmeester, 

84° . — Deelneming van — aan de werkzaamheden in de 

afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 8*. — Deelneming 

van — aan de diskussie over de vraag betreffende het 

vaststellen van een loontarief voor den architekt, 47''; id. 

over de werking van den hydro-oxygcne-toestel, 42*, 43*; 

id. over de waalmoppen, 57', 58*. 

K u n s t . — De — der middeleeuwen; zie: M i d d e l 

e euwen . — De — in Frankrijk, in de 14* eeuw, 

107—110. — De — in Italië, in het laatste gedeelte der 

middeleeuwen, 113—117. — De grieksche — , 127 — 142. 

K u n s t b e s c h o u w i n g e n , 5° ; 8*. 

K u n s t e n . — Over het eigendomsregt van de — en hare 

beoefenaren. — Zie: E i g e n d o m s r e g t . 

K u n s t e n (Schoone). — De vraag: „ I s de aanmoediging 

der — al of niet eene regeringszaak 'i" beantwoord door deu 

heer w. c. V A N GOOR, 45"—48", en besproken door de hh. 

J . H . L E L I M A N , 48", A. N . G O D E F R O Y , 48", 49", 50", L . SCI1ÜTZ 

49, J . F . M E T Z E L A A R , 49" en w. N . ROSE, 49". Behandeld 

door den heer J . H . L E L I M A N in een verhandeling over 

verschillende onderwerpen, 60"—79". 

K u n s t z a n d s t e e n van RANSOME. — Proefnemingen, 384— 

392. 

L . 

LAHIIOUSTE (HENRI), te Parijs, benoemd tot honorair lid 

der Maatschappij, 7°. 

L A D E N D O K F (PANCKAS), beroemd duitsch metaalgicter, 49. 

L a n d b o u w (Uo l landsche Maatschappi j van). — Door 

de — bekroonde ontwerpen: van eene bouwhoeve, 165; 

van vier arbeiderswoningen onder één dak, 172. 

L A N G E (LÜDWIO), te Munchen, benoemd tot honorair lid der 

Maatschappij, 7*. 

L A N G E N (TH. D E ) , zie: FOLKERS & co. 

L A U R E T T I (TIIOMAS) , benoemd italiaausch metaalgieter, 50. 

L a v a . — Schilderwerk op — , 23. 

L e d e n der Maatschappi j . — Aantal — , 3"; 6*. — Ho

n o r a i r e — , 7'. 

L E E M A N S (Dr. c) . — Voorstel betrelfcnde de uitgave eener 

„ B o u w k u n d i g e terminologie," 11". 

L E E U W E N AZ. (J. VAN). — Mededeeling van — : Jiedijking 

en droogmaking van het Monnickmcer, 1—10. 

Leiden (Stadhuis te). — Teekeningen van het — , 17*. 

L E L I M A N (J. H. ) . — Mededeelingen van — : a. Fresco-

schilderwerk, 15—32. — b. Bouwvormen van Portland-

cement, 07, 68. — c. De kunst der middeneeuwen en 

de oorzaken van haar verval, 81—120. — d. Een woord 

over de teekenmethode van Mevr. C A V É , 185—190. — 

e. De arbeiderswoning, 317—342. — f. Boekaankondi

ging: u. SPRINGER, Handleiding lol hel regtlijnig en bouw
kunstig teekenen, 415. — Deelneming van — aan de werk

zaamheden in du afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 

4", 6"; 8'; id. in de afdeeling Rotterdam, 9*. — Deelneming 

van — aan de behandeling der vraag betredende de oplei

ding van toekomstige bouwkuustenaren, 43"; id. betreffende 

de aanmoediging der schoone kunsten van regeringswege, 

48". — Verhandeling over verschillende onderwerpen: a. op

leiding van toekomstige bouwkunstenaren; b. aanmoediging 

der schoone kunsten; c. patent als bouwmeester; d. eigen

domsregt voor den bouwmeester; e. verantwoordelijkheid 

van den bouwmeester;J'. vroegere bouwstijlen, 60"—79". — 

Deelneming van — aan de diskussie over de vraag be

doeld onder lr. c. 32", S3". — Deelneming van — aan 

de diskussie over de werking van den hydro-oxygène-

toestel, 42*; id. over de vraag betreffende het vaststellen 

van een loontarief voor den architekt, enz. 44*, 46', 47', 

48'; id. over de vraag met betrekking tot de waalmoppen, 

57'; id. over de vraag betreffende de bouwstijlen, 60'. 

L E O N I , beroemd italiaansch metaalgieter, 53. 

L i g g e r s . — Vloerverbinding op de — , 865—370. 

L I N D O E N CO. (PH.). — Ccmentstecn- en buizenfabrick van — 

te DelJshaven, 67, 68. 
LlPPI (FILIPPO). — Fresco-schilderwerk van — , 23. 

L O D E W I J K XII. — Graftombe voor — cn zijne gemalin tc 

Sainl-Denis, 304. 
L O D E W I J K XIV (Standbeeld van), 53. 

LODEWIJK XV (Standbeeld van), 53. 

L o k a l e n der Maatschappij, 14". 

L o o n e n . — Over een tarief der — voor den architekt, 

43—49. — (Zie verder: A r c h i t e k t ) . 

L O R E N Z I , beroemd italiaansch metaalgieter, 53. 

L o t e r ij , ten behoeve der oprigting van een museum van 

oudheden te Athene, 13, 14. 

M . 

Maastricht. — De hr. c L . SANDERS als korrespondent der 

Maatschappij te — vervangen door de hr. A . J . F . CUY-

P E R S , 7'. 

M a a t s c h a p p i j tot b e v o r d e r i n g der B o u w k u n s t . — 

I. Verslag der 23" algemeene vergadering 1"—20"; bij

lagen, 27"—34". — II. Verslag der 13" algemeene. bijeen

komst van leden 35"—84'. — (Ledental, 3". — Bestuur 

8", 19". — Korrespondenten, 8". -— Afdeelingen en hare 

werkzaamheden, 4"—8". — F i n a n c i ë n , 8", 17", 18", 27". — 

Prijsvragen, 8"—10". — Uitgegeven werken, 10'. — 

Bekrooningen, 10". — Voorstellen 11". — Geschenken, 

12". — Bibliotheek, 14". — Lokalen, 14". — Betrek

kingen met andere instellingen, 14". — Tentoonstelling 

ter gelegenheid van de algemeene vergadering, 17", 18". — 

Herziening der wet, 19"—25"). — Beoordeeling van in

gekomen ontwerpen op prijsvragen, 29"—34".— III. Ver

slag der 24" algemeene vergadering, 5'—28'; bijlagen, 

29*—36'. — IV . Verslag der 14* algemeene bijeenkomst van 

leden, 87'—62*. — (Ledental, 5'. — Honoraire leden, 

6'. — Bestuur, 6', 22', 23*. — Korrespondenten, 7'. — 

Afdeelingen en hare werkzaamheden, 7*—12*. — Finan

c i ë n , 12*, 21*, 22*, 29*. — Prijsvragen, 12' —14'. — 

Uitgegeven werken, 14'. — Bekrooningen, 13', 14'. — 

Voorstellen, 15'. — Geschenken voor de boekerij, 8', 

15"—17\ — Bibliotheek, 17'. — Lokalen, 17'. — Be

trekkingen met andere instellingen, 17'. — Tentoon

stelling ter gelegenheid van de algemeene vergadering, 

21', 22'. — Besluit tot viering van het vijf-en-twintig 

jarig bestaan, 23'—26'). — Beoordeeling van ingekomen 

ontwerpen op prijsvragen, 31'—36'. 

M A O A C C I O . — Fresco-schilderwerk van — , 28. 

M A M K I A I . A . — Grafmonument van — , in Punjaub, 249. 

M a r a b o u t of M i r a b o t h , grafmonument in de Bar-

barijsche Staten, 284. 

M A R C U S AIRELIUS (Standbeeld van), 45—47. 

M A R I A VAN BOURGONDIË. — Graftombe van — te Brugge, 301. 

M a r in e r. — Beeldhouwkunst in — hij de oude Grieken, 132. 

M a u s o l e u m te Halikarnassus, 221 — 250, 269—312. 

Mausoleum bij Mi/lassa, 228. — Mausolea door de 

Turken in Klein-Azië opgerigt, 233; in Indië, 251—256; 

te Rome, 296, 297. 
M A X I M I L I A A N I (Keizer).— Graftombe van — tc Innsbruck, 304. 

Afechhed of Meckhed. — Grafmonumenten tc — in Perzië, 

240, 242, 247. 

M e d e d i n g i n g . — Iets betreffende de openbare — voor 

liet uitvoeren van bouwwerken, 361—864. 

MEDICIS. — Grafkapel van de — te Florence, 306. 

Megisla, sarkophaag, 232. 

Minagier de Paris, 110, 111. 
Meschedi-Maderi-Souleiman, tombe der moeder van SALOMO , 

240. 

M e t a a 1 g i c t k u n s t: bij de oude Grieken , 40, 41 , 131; 

in lateren tijd, 47, 48. 

M e t a l e n (Verwerken van) in de oudheid, 35. 

M e t s e l s t e c n e n . — Zie : W a a l m o p p e n . 

M E T Z E L A A R (J. V.). — Mededeelingen van — : a. Winkelhuis 

te Rotterdam, 143. — b. Brug over de Oudendijksche 

Wetering te Kralingen, 259. — e. Boerderij van den hr. 

J. VAN ïiouoKEN VAN C O R T G E N E , 373. — Deelneming van — 

aan de werkzaamheden van de afdeeling Rotterdam der Maat

schappij, 6"; 9'. — Deelneming van — aan de behandeling 

der vragen betreffende, a. opleiding van toekomstige bouw

kunstenaren, 42", 43", 44"; b. de aanmoediging der 

schoone kunsten van regeringswege, 4 9 ° ; het eigendoms

regt van dc bouwkunstenaren, 56"; d. het nemen van 

patent als bouwmeester, 83", 84"; e. den hydro-oxygène-

toestel, 43'; / ' . het vaststellen van een loontarief voor den 

architekt, 44', 46', 47', 48'; g. de waahnoppen en andere 

metselstecnen, 58*. — L i d der kommissie van onderzoek 

betreffende het loontarief voor den architekt, enz., 49'. 

M E U L O N (E.) en G. L E C O C Q , uitvinders eener nieuwe wijze 

van gasverlichting voor het tooneel, 65. 

Mexiko. — Grafmonumenten in — , 310. 

M i d d e n e e u w e n (De k u n s t de r), en de oorzaken 

van haar verval, 81—120. 

M O L E M A N S (E.) — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 5". 

M O L E M A N S (H.), herbenoemd tot lid van het bestuur der 

Maatschappij, 19". 

Monnickmeer. — Bedijking en droogmaking van het — , 

1—10. (Dijk- en ringvaart, 2; bermslooten, 4; water

stand door de hooge landerijen, 5; middelweg, 5 ; sloo

ten, 5; de watermolen, 6; de uitmaling, 8; geaardheid 

van den grond, 10; kosten van bedijking, droogma

king enz., 10.) 

M o r t c (G r o 11 a d e l ) , grafmonument, 292. 

M o r te ls. — Mededeeling over beton en — , 811—318. 

M O T T E Z (VICTOR). — Fresco-schilderwerk in de kerk St.-Sul-

pice en andere kerken te Parijs, 15—32. — fresco-schil

derwerk van — , 24. 

M o z a ï k , „schi lderwerk voor de eeuwigheid," 28. 

M u n t e n der oude Grieken, 131, 136. 

M u s e u m v a n o u d h e d e n te Athene, 11—14. 

M u s e u m van Porlici, 45. 

M u s e u m voor kunstwerken cn oudheden, in eene groote 

stad des Kijks. — Prijsvraag uitgeschreven door de Maat

schappij, 75, 14'. 
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M u s e u m (Nationaal), te Slokholm, 1 5 5 . 

M u t a b e t e l 1 ' h a r a o u n , egyptisch praalgraf, 2 7 0 . 

MuYSKEN (c.) — Mededeeling van — : De stad Hannover en 

hare architektuur, vergeleken met die van Nederland, 8 7 4 . 

M u z i e k t e n t . — Prijsvraag uitgeschreven door de Maat

schappij, 9", 25", 80"; 12*. 

Mylaeea. — Grafmonument te — , 2 2 8 . 

Myra. — Rotsgraf te — , 2 3 2 . 

N . 

Naarden. — Stadhuis te — opgemeten, 5", 14". 

Nacoleia. — Grafmonumenten bij — , 2 3 1 . 

Nakschi-Roust an, perzisch grafmonument, 2 4 2 . 

Napels. — Katakomben te — , 3 0 0 . —Campo Santo te — , 3 0 9 . 

N A I U O Ü X (EÉLIX). — Arbeiderswoningen van den architekt — , 

3 8 5 — 3 9 0 . 

Nerollial. — Grieksche grafkapel te — bij Wiesbaden, 3 0 7 . 

N ij v e r h e i d e n k u n s t . — Algemeene tentoonstelling 

van voortbrengselen van nederlandsche — , in het Paleis 

voor Volksvlijt te Amsterdam, 1 7 7 — 1 8 4 . 

N O O B D E N D O E P (J. s.) — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling 'sGravenhage der Maatschappij, IO'. 

Noraghes of Nur-hags, grafmonumenten in Indië, 2 9 5 . 

Norchia. — Graven te — , 2 9 4 . 

O. 

O F F E N B E R G (J. W. F. ) , bekroond voor zijn ontwerp eener 

roomsch-katholieke kerk met toren voor eene dorpsge

meente, 1 4 ' , 27». 

O F F E N B E R G (W. J . J . ) , herbenoemd tot lid van het bestuur 

der Maatschappij, 22», 23». 

O L I E JZ. (JB.). — Mededeeling van — : Winkelpui voor een 

huis op den Nicuwcndijk te Amsterdam , 1 6 8 . — Deel

neming van — aan de werkzaamheden in de afdeeling 

Amsterdam der Maatschappij, 8'. — Bekroond voor zijn 

ontwerp eener overdekte zitplaats in een tu in , 1 4 ' , 27' . 

Onderwijs in de bouwkunst. Zie l i o u w k u n s t e n a r e n . 

O N S E L . — Fresco-schilderwerk van — , 1 8 . 

O r n a m e n t a l e b o u w v o o r w e r p e n , 49*. 

OIITT VAN SCHONALWEN (Jhr. J.). — Mededeeling van — : 

Vloerverbinding op de liggers, 3 6 5 — 3 7 0 . 

O T T E (HEINKICH) . — Over de vertaling van het Wörterbuch 
van — , 11"; 15». 

O n d e n d i j k s c h c W e t e r i n g . — Brug over de — , te 

Kralingen, 2 5 9 . 
O u d h e d e n (Museum van), te Athene , 1 1 — 1 4 . 

P. 

Palarolo. — Grafmonument te — , 2 9 8 . 

P a 1 c i s (K o n i n k 1 ij k) te Amsterdam. — Bronzen beel

den op de frontons van het — , 58 . 

P a l e i s v o o r v o l k s v l i j t , te Amsterdam. — Alge

meene tentoonstelling van nederlandsche nijverheid en 

kunst in het — , 1 7 7 - 1 8 4 . 

P a l e i s van SESOSTRIS , 5 9 . 

Palestina. — ltotsgravcn in — , 2 8 4 — 2 3 6 . 

P a n t h e o n te Rome, 4 3 . 
PARADIS ( ). — Deelneming van — aan de werkzaamheden 

in de afdeeling Rotterdam der Maatschappij, 9*. 

P a r t h e n o n te Athene, 1 3 8 . 

P a t e n t . — De vraag: „ I s het voor de bouwkunst bevor

derlijk , dat hare beoefenaren zich, door het nemen van 

een — , ook den titel van bouwmeester toekennen en als 

zoodanig werkzaam zijn ?" beantwoord door den hr. 

J. u. L E L I M A N in een verhandeling over verschillende on

derwerpen , 60"—79"; beantwoord door den hr. w. c. VAN 

G O O R , 80"—82"; besproken door de hh. A. N . G O D E E K O Y , 

82", 8 8 ° , 84"; i. H . L E L I M A N , 8 2 ° , 83"; w. N . ROSE, 8 3 ° ; 

J . F . M E T Z E L A A R , 8 3 , 8 4 ° ; H . KOMIJN , 8 3 ° ; I. GOSSCHALK, 

8 3 ° ; G. H . KUIPER, 8 4 ° . 

P E I U N . — Fresco-schilderwerk van — , 18 . 

Perugia. — Etruskische grafmonumenten te — , 2 3 9 — 2 4 7 . 

Perzië. — Grafmonumenten in — , 2 3 9 — 2 4 7 . 

P E T E R d e n G r o o t e (Standbeeld van), 53 . 

Petra. — Grafmonumenten te — , 2 3 7 , 2 3 8 . 

PHIDIAS. — Werken van — , 4 0 , 1 2 1 — 1 4 2 . 

PIERSON (A. O.). — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling '* Gravenhage der Maatschappij, 10». 

P I M E N T E L (JI. HENIUQUES). — Deelneming van — aan de 

werkzaamheden in de afdeeling '* Gravenhage der Maat

schappij, 6 ° ; 10*. 

P i n a k o t h e e k. — Fresco-schilderwerk in de nieuwe — 

te Munchen, 24' . 
Pinara. — Grafmonument te — , 2 3 2 . 

Pisa. — Campo Santo te — , 3 0 7 . 

P O L E M O , schrijver van een werk over de grieksche grafmo

numenten , 2 8 0 . 

P O L L (J. w. M . VAN D E ) , civiel ingenieur.— Plan van bedtj-

king van het Monnickmeer, 1. 

Pompeji. — Graven ontdekt in — , 2 9 5 . 

P o l y t e c h n i s c h e s c h o o l . — De — te Hannover ver
geleken met die te Helft, 8 7 6 — 3 8 6 . — Oordeel en ge

voelens over de — te Helft, 4 2 ° , 4 3 ° , 44", 6 4 ° , 6 5 ° . 

P O R T A (THOMAS), beroemd italiaansch metaalgieter, 5 1 . 

Portici (Museum), 4 5 . 
P o r t l a n d - c e m e n t . — Bouwvoorwerpen van — , 6 7 , 6 8 . 

P O T (J. VAN DER). — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling Rotterdam der Maatschappij, 6". 

P r i j s v r a g e n , uitgeschreven doorde Maatschappij, 7 5 — 8 0 ; 

8 ° — 1 0 ° , 1 7 ° , 2 5 ° , 2 6 ° ; 1 2 » , 1 3 » , 1 9 » — 2 1 » , 2 6 » , 2 7 » . — 

Rapporten der kommiss iën van beoordeeling, 2 9 " — 8 4 " ; 

3 1 » — 3 6 » . 

P r i j s v r a g e n . — Iets over het uitschrijven van — door 

de Maatschappij, 1 7 3 — 1 7 8 . 

P r i j s v r a a g (Buitengewone), ter gelegenheid van het vijf-

en-twintigjarig bestaan der Maatschappij, 23*—26*. 

Punjaub. — Grafmonument in — , 2 4 9 . 

P y r a m i d e n in Egypte, 6 0 , 2 6 9 — 2 7 2 . 

PYTHAGORAS (Grot van), 2 8 9 . 

Q 

Q U E L L I N ( A R T H U R ) , beroemd nederlandsch beeldhouwer, 5 8 . 

Querciola (Grottd), Grafmonument, 2 9 2 . 

R . 

Ramesseion, groote zaal in een egyptischen tempel, 57 , 

RANSOME. — Proeven met —'s kunstzandsteen, 3 8 9 — 3 9 2 . 

Ravenna. — Praalgraf te — , 2 9 8 . 

B E D E K E U BISDOM (N.). — Deelneming van — aan de werk

zaamheden in de afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 5". 

B e g t s t o e s t a n d van de bouwmeesters hier te lande, 

50' . (Zie verder : A r c h i t e k t e n ) . 

REINDERS (B.). — Deelneming van — aan de werkzaamhe

den in de afdeeling Zwolle der Maatschappij, 11' . 

Rejapoer. — Grafmonument te — , 2 5 4 . 

R E N A N (ERNEST). — De kunst der middeleeuwen cn de oor

zaken van haar verval, 8 1 — 1 2 0 . 

RHAMSES MEIAMOUM. — Sarkophaag van — , 2 7 8 . 

Rhodus ( K o l o s s u s van) . — Beschrijving van den — , 

3 1 — 6 0 . 

R i j n s p o o r w e g . — Zie: T e r m i n u s - w e r k e n . 

RINKES (A. J . G.). — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 8'. 

R i o l e n van cementsteen, 6 7 . 

ROBERTS (HENRY), britsch architekt van arbeiderswonin

gen, 3 3 3 . 

R o e v e n s t e l s e l , bij dakbedekking met zink, 3 5 5 . 

R O L L (Dr. J . B.). — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 5'. 

R o m a a n s c h e s t i j l ; ontstaan en ontwikkeling, 94 . 

Rome. — Moreel-historischc schets van het oude — , 2 0 5 — 2 2 2 . 

(Bouworde, 2 0 8 ; huizen, 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 9 ; straten, 2 1 0 ; 

ligging, 2 1 1 ; openbare stichtingen, 2 1 2 , 2 1 3 ; kunstwer

ken, 2 1 8 ; waterwerken, 2 1 4 ; magazijnen en winkels, 

2 1 4 ; zeden, 2 1 5 ; leefwijze en verkeer, 2 1 6 ; bevolking, 

2 1 7 ; weelde 2 1 7 ; stadsgewoel, 2 1 8 ; ep idemiën , 2 2 1 , 

222) . — Katakomben tc — , 8 0 0 . 

R o m e i n s c h e g r a f g e d e n k t c e k e n e n : in Italië, 

2 8 8 — 2 9 8 ; buiten Italië, 2 9 8 — 8 0 1 . 

ROMIJN (H.). — Deelneming van — aan de behandeling der 

vraag betreffende de opleiding van toekomstige bouwkun

stenaren, 4 2 ' ; id. betreffende het nemen van patent als 

bouwmeester, 88'. 

ROOSMALEN (J. G . J.). — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling Zwolle der Maatschappij, 8° . 

ROOZEBOOM (L. J .) . — Beantwoording door — van de vraag 

betreffende den hydro-oxygène- toes te l , 3 7 ' — 4 3 ' . 

ROSE (W. N.). — Deelneming van — aan de werkzaamheden in 

de afdeeling Rotterdam der Maatschappij, 7"; 9 » ; id. in de 

afdeeling 's Gravenhage, 10' . — Deelneming van — aan de 

beraadslaging over de vraag betreffende de opleiding van 

toekomstige bouwkunstenaren, 41", 4 3 ° ; id. betreffende 

de aanmoediging der schoone kunsten van regeringswege, 

4 9 ° ; id. betreffende het nemen van patent als bouw

meester, 8 3 ° ; id. betreffende den hydro-oxygène- toes te l , 

4 2 » ; id. betreffende een loontarief voor den architekt, 

4 4 ' , 4 8 ' , 4 9 ' ; id. de bouwstijlen, 60*. — L i d der kom 

missie van onderzoek in zake het vaststellen van een 

loontarief voor den architekt, 49' . 

ROSSUM ( M A A R T E N VAN). — Huis te Zalt-Bommel door — 

gesticht, 17' . 

R o t s g r a v e n . — Zie: G r a f m o n u m e n t e n . 

Rotterdam ( A f d e e l i n g ) der Maatschappij. — Verslag 

van de — over 1 8 6 4 , 5° . (Aan de werkzaamheden hebben 

deel genomen de hr. J . J . V O R M E R , P. BROUWER, J . C. B E L -

LINGWOUT, B E K K I N G , C. B . VAN DER T A K , W. C. VAN GOOR, 

J . F . M E T Z E L A A R en J . V A N DER POT). — Geschenk der — 

aan de Maatschappij, 14° . — Verslag van de — over 

1 8 6 5 , 9*. (Aan de werkzaamheden hebben deel genomen 

de hh. J . F . M E T Z E L A A R , W. N . ROSE, P. BROUWER, J . H . L E 

L I M A N , JANSSEN, JACOBSON, PARADIS, W. C. VAN GOOR, KOS

T E R en C. B. VAN DER T A K ) . 

R u i t e n s t e l s e l , bij dakbedekking met zink, 3 6 0 . 

S . 

SA ni. — Graftombe voor den perzischen dichter — , 2 4 5 . 

Salerno (Vereeniging). — Arbeiderswoningen der — , 3 1 7 — 3 4 2 . 

S A L M | G . B.). — Deelneming van — aan de werkzaamheden 

der afdeeling Amsterdam der Maatschappij, S*. — Her

benoemd tot lid van het bestuur der Maatschappij, 22*, 

28*. — Deelneming van — aan de behandeling der vraag be

treffende den hydro-oxygène- toes te l , 48*; id. betreffende 

een loontarief voor den architekt, 49' . 

SANCHES (D. J . ) , door de Hollandsche Maatschappij van land
bouw bekroond voor zijn ontwerp eener bouwhoeve, 1 6 5 . 

SANDERS (c. L . ) , eervol ontslagen als korrespondent der 

Maatschappij te Maastricht, 7'. 

SANSOVINO, beroemd italiaansch mctaalgietcr, 5 1 . 

S a n t o n s, heilige plaatsen op grafmonumenten in Bar-

barije, 2 8 4 . 
S A R A B E U (E.). — Deelneming van — aan de werkzaamheden 

in de afdeeling 'e Gravenhage der Maatschappij, 6"; 10*. 

S a r k o p h a g e n , zie: G r a f m o n u m e n t e n . 
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S C H A A P (J. W.) — Mededeeling van — : Het nieuwe biblio

theekgebouw te Groningen , 59—06. 

S C H A C U - J E H A N . — Graftombe van — , in Indië, 252. 

S C H E R E - S C H A C H . — Graftombe van — , in Indië, 252. 

Schiedam. — ü e hr. J . VORMER als korrespondent der Maat

schappij te — vervangen door den hr. J . J . VORMER, 4° . 

S c h i l d v a n ACIIILLES , 38. 

S c h i l d e r k u n s t , — Verhandeling van CENNINO CENNINI 

over de — , 26—28. 

S c h i l d e r w e r k al fresco. — Zie: F r e s c o , L a v a , 

S t e e n ( G e b a k k e n ) . 

S c h i l d e r w e r k op oud-romeinschc graven, 291. 

Schivar. — Mahomedaansch grafmonument bij — , 245. 

S c h o l e n (Dc d r i e ) der hedendaagsche bouwkunst: de 

historische, 70; de eklektische, 71; de organische, 71. 

S c h o o n e k u n s t e n . — Zie K u n s t . 

S c h o o r s t e e n m a n t e l met omtimmerden boezem. — 

Prijsvraag uitgeschreven door de Maatschappij, 9", 2 6 ° , 

31"; 12*. 

SCHÜTZ (i..). — Deelneming van — aan de behandeling der 

vraag betreffende de aanmoediging der schoone kunsten 

van regeringswege, 49". 

S C H W A N T H A L E R , vervaardiger van de Bavaria, 55. 

SESOSTRIS (Paleis van), 59. 

SILVA (JOSUA DA) , te Lissabon, benoemd tot honorair lid 

der Maatschappij, 7'. 

SIXTI'S V (Standbeeld van paus), 51. 

S M I R K E , britsch architekt van arbeiderswoningen, 333. 

SMIT (J.). — Deelneming van — aan de werkzaamheden in 

dc afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 5". 

S p o o r w e g w a g e n s . — Zie: " W a g g o n s . 

SPRINGER (H.). — Aankondiging van zijne Handleiding tol 
het onderwijs in het teekenen, 415. 

S t a d h u i s ( H o o f d i n g a n g v a n e e n ) , voor eene ge

meente van den eersten rang. — Prijsvraag door de 

Maatschappij uitgeschreven, 79; 14*. 

S t a d h u i s te Alkmaar, opgemeten, 8». 

S t a d h u i s te Naarden, opgemeten, 5", 14". 

STAM.I:R (FERDINAND), te Zurich, benoemd tot honorair lid 

der Maatschappij, 7'. 

S t a n d b e e l d : van MARCUS A U R E L I U S , 45 , 47; van 

A L E X A N D E R den Groote, 46; van generaal G A T T A M E L A T A , 

49; van SIXTUS V , 51; van P E T R U S , 51; van JOHANNES 

den Dooper, 51; van PETER den Groote, 53; van L O D E -

WIJK X I V , 53; van L O D E W U K X V , 53. 

S t a n d b e e l d e n van metaal, vervaardigd in de oudheid, 

39, 41 , 44. 

S t a n d b e e l d e n (Reusachtige), in Indië en Egypte, 55—60. 

S t e e n ( G e b a k k e n ) . — Fresco-schilderwerken op — , 23. 

S te e n e n . — Over waalmoppen, friesche-, geldersche-, 

vechtsche- en andere — , 57—59. 
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STEINHACH (ERWIN VON) , beroemd architekt, 92. 

S t e m p e l s n ij k u n s t der oude Grieken, 136. 

S T E U R JR. (A. VAN D E R ) , eervol ontslagen als korrespondent 

der Maatschappij te Zalt-Bommel, 4". 

S t ij 1 e li. — Zie: B o u w s t ij 1 e n. 

STRACK (HEINRICH), te Berlijn, benoemd tot honorair lid 

der Maatschappij, 7*. 

S t r a t e n in het oude Rome, 211. 

STHOOTMAN (J.). — Mededeeling van — , over mortcls en be

ton, 311—318. 

S t u i t h e i j e n (Op). — De vraag: „Meermalen behoort 

het zoogenaamd — tot de vrome wensch van den bouw

heer en den bouwmeester. Wat is het efï'ektief draag

vermogen van een 8—10 en 12 els heimast van gewonen 

diameter, die in den laatsten togt (iedere slag a 1 el val

hoogte) met een blok van voldoende zwaarte geslagen, 

een halve cl zakt ? Wat heeft de praktische ondervinding 

in deze tegenover het theoretisch formulen-resultaat ge

leerd?" beantwoord door den hr. w. F. G. L . VAN H O O I T , 57° . 

S T Ü L E R (FRIEDRICH A U G U S T ) , honorair lid der Maatschappij; 

overleden, 3". — Levensschets van — , 143—164. 

Syrië. — Grafmonumenten in — , 234, 238. 

T . 

Taj-Mahal , Grafmonument in Indie, 252. 

T A K (C. B . VAN DER). — Deelneming van — aan de werk

zaamheden in de afdeeling Rotterdam der Maatschappij, 

6"; 10'. — Terminus-werken aan den Rijnspoorweg te Rot

terdam beschreven door — , 10". 

Taihi-Rustan , perzisch grafmonument, 212. 

T e e k e n m e t h o d e van mevrouw C A V É . — Verslag van 

EUGKNK DELACROIX over de — , 185—130. 

Telmissus. — Grafmonumenten bij — , 230. 

T e m p e l van Jeruzalem. — Zie: Jeruzalem. 

T e m p e l van VENUS te Korinthe, 106. 

T e m p e l b o u w. — Weelde bij den — in de oudheid , 42. 

T e m p e l s van metaal in de oudheid, 39. 

T e m p e l s in Indië en Egypte , 55—60. 

T e n t o o n s t e l l i n g bij gelegenheid van de algemeene 

vergadering der Maatschappij, 17"; 21*. 

T e n t o o n s t e l l i n g bij gelegenheid van het vijf-en -

twintigjarig beslaan der Maatschappij , 23*— 25''; 419—422. 

T e n t o o n s t e l l i n g (Algemeene) van nederlandschu nij

verheid cn kunst, in het Paleis voor Volksvlijt tc Am

sterdam, 177—184. 

T e n t o o n s t e l l i n g ( W e r e l d - ) , te Parijs, 393—410. 

THBODOBIK (Koning). — Praalgraf van — tc Ravenna, 298. 

T e r m i n o l o g i e ( B o u w k u n d i g e ) . — Over de uitgave 

eener — , 11". 

T e r m i n u s - w e r k e n aan den Rijnspoorweg te Rotter

dam , beschreven door e. u. VAN DER T A K , 10". 
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THEODORIK (Koning). — Praalgraf van — , te Ravenna, 298. 

T H E R O N (Koning). — Graftombe van — , op Sicilië, 287. 

Thibet. — Grafmonumenten in — , 247. 

Tifone (Grotta del), grafmonument, 293. 

T O O L O K - S C H A C H . — Graftombe van — , in Indië, 251. 

T o o n e e l v e r l i c h t i n g . — Nieuwe wijze van — , 65. 

T o p c n , grafmonumenten in Indië, 248—252. 

„ Tophet", vallei des bloeds," dal van JOSAPHAT , 234. 

„ T o r e n d e r A r a b i e r e n , " egyptisch praalgraf, 282. 

T o r c u t i k , kunst om houten beelden met ivoor en me

taal op te leggen, 133. 

TORRIGGIANO , beroemd italiaansch metaalgieter, 51. 

Tortosa. — Grafkelders te — , 234. 

Triclinio (Tomba del), grafmonument, 293. 

T r i o m f b o g e n , 199. 

T u m u l i , grieksche grafmonumenten, 285; grafmonumen

ten op het eiland Sardinië, 295. 

Twiss & co. — Deelneming van — aan de werkzaamheden 

in de afdeeling Arnhem der Maatschappij , 11*. 

T y p e n van bouwstijlen. — Zie : B o u w s t i j l e n . 

U. 

U G O L I N O , beroemd italiaansch metaalgieter, 50. 

U n i v e r s i t e i t s g e b o u w te Koningsbergen , 155. 

Urgub. — Rotsgraf te — , 231. 

V . 

V A L M Y (Hertog DE). — De grieksche orden beschouwd als 

dc idealen van het schoon, 189—206. 

V E C C H I E T T A (LORENZO) , beroemd italiaansch metaalgieter, 50. 

Velleja. — Pninhoopen der stad — , 45. 

V e n d o m e - z u i l te Parijs, 53. 

V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . — De vraag : „ Den bouw

meester en den werkbaas wordt bij de burgerlijke wetge

ving eene — opgelegd gedurende tien jaren voor de door 

hen uitgevoerde werken. Is die bepaling regtvaardig en 

billijk te achten tegenover de dikwerf eigendunkelijke 

handelingen van bouwkonimiss iën cn bouwheeren? Hoe

danig hebben de bouwmeester en de werkbaas zich te ge

dragen , ten einde zich voor elke onaangenaamheid in 

deze volkomen en bij tijds tc vrijwaren?" Beantwoord door 

den hr. w. c. V A N G O O R , 58"—60° . — Behandeld dooi

den hr. .r. H . L E L I M A N in een verhandeling over verschil

lende onderwerpen, 60"—79". 

V e r b r i j z e l m a c h i n c s . —Beschrijving van—,343—846. 

V E R D O N C K (J.). — Deelneming van — aan de behandeling 

der vraag betreffende de opleiding van toekomstige bouw

kunstenaren, 4 4 ° ; id. aan de behandeling der vraag be

treffende dc bouwstijlen, 59*. 

V e r g a d e r i n g (Algemeene) . — Verslag der 23"—van 

D L . XV. 
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de Maatschappij, 1 ° — 2 8 ° ; id. der 24» — , 5*—36*. — 

Bepalingen betreffende de 25' — , 23*—26*. 

V E R H E Y (J.) , herbenoemd tot lid van het bestuur der Maat

schappij, 19". 

V e r k o o p l o k a a l . — Prijsvraag uitgeschreven door de 

Maatschappij, 9 ° , 17", 29"; 112*. 

V e r l i c h t i n g . — Nieuwe wijze van toonecl—, 65. — 

G a s — van spoorwegwaggons, 369. — Verbeterde wijze 

van — van woonhuizen, 371. 

V E R W E Ï D E (C. O.). — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 5°. 

V i j f - e n - t w i n t i g j a r i g b e s t a a n der Maatschappij. — 

Feestviering, 23*—26*. 

V I I . L A R U D'HONNECOURT. — Album van den architekt — ; 

handschrift uit de 13" eeuw, 87. 

VISSCHER (PETER) , beroemd duitsch metaalgieter, 48. 

VISSER (J.). — Deelneming van — aan de behandeling der 

vraag betreffende een loontarief voor den architekt, 47*. 

V l o e r t e g e l s van cementsteen, 6S. 

V l o e r v e r b i n d i n g op dc liggers, 865—370. 

V O R M E R (J.), eervol ontslagen als korrespondent der Maat

schappij te Schiedam, 4". 

V O R M E R (J. J . ) , benoemd tot korrespondent der Maatschappij 

tc Schiedam, 4°. — Deelneming van — aan dc werkzaam

heden in de afdeeling Rotterdam, 5°. 

V R I E S (D. DE). — Deelneming van — aan de werkzaamheden 

in de afdeeling Amsterdam der Maatschappij, 5 ° ; 8'. 

Vulci. — Graven te — , 294. 

W . 

W a a l m o p p e n . — Behandeling der vraag: „ W a t mag de 

reden zijn, dat goed doorbakken, vlak gevormde en fraai-

kleurige — allengs schaarscher en duurder worden, terwijl 

het fabriekaat der friesche, goutlsche en vechtsche steenen in 

deugdzaamheid toeneemt cn in prijs vermindert?" 57*—59*. 

(Adviezen van de hh. o. H . K U I P E R , 57*, 5S*; J . H . L E L I 

M A N , 57»; .T. F . MF.TZELAAR, 5S'; W. N. ROSE, 5S'; I. GOS-

SCHAI.K , 58*; A. N . GODEFROY, 58'). 

W a g g o n s (Spoorweg- ) . — Verlichting van — , 369. 

W A L L (J. S. V A N DE) . — Aan — een premie toegekend 

voor zijn ontwerp van een verkooplokaal, 12*. — Be

kroond voor zijn ontwerp van een bibliotheek; doch dc 

prijs hem niet uitgereikt, omdat hij zich met de voorwaar

den , door het bestuur der Maatschappij gesteld, niet ver-

eenigde, 13», 1 9 » — 2 1 ' . 

W a t e r m o l e n , bij dc bedijking van het Monnickmeer, 6. 

W e e l d e bij den tempelbouw in dc oudheid, 41—13. 

Weiden, nabij Keulen. — Romeinsche grafkelder te — , 298. 

W e r k b a a s . — Over de verantwoordelijkheid van den — . 

Zie: V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . 
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W E S S E L S (H. TADDEL) . — Winkelpui voor het huis van den 

heer — , 103. 

W E S T E R M A N (Dr. G . P.). — Deelneming van — aan dc be

handeling der vraag over een loontarief voor den archi

tekt, 47*. 

W e t der Maatschappij. — Herziening der — , 19"—25". (De 

nieuwe — treedt in werking 1 Januarij 1866). 

W i j - g e s c h e n k e n , 135. 

W I J S (J. J . C. DE). — Deelneming van — aan de werkzaam

heden in de afdeeling '* Gravenliage der Maatschappij, 

6"; 10*. 

W i n k e l s . — Winkelhuis te Rotterdam, 143. — Winkel

pui voor een huis op den Nieuwendijk te Amsterdam, 163.— 

Binneubetimmering van den boekwinkel van de E R V E N 

LOOSJES tc Haarlem, 391. 

W i t van St.-Jean, kalkwit, 21. 

W o n d e r e n der wereld (De zeven). — II. De kolossus 

van Uhodus, 31—60. — III. Het standbeeld van den 

Olympischen Ï U P I T E R , van miDiAs, 121—142. — IV. Het 

mausoleum te Halikarnassus, 221—256, 269—812. 

W o n i n g e n voor arbeiders.— Zie: Arbe iders -won ingen . 

W o o n h u i z e n . — Verbeterde wijze van verlichting voor — , 

371. 

Xanlhus. — Grafmonumenten in de vallei van 

Xyloidique (Style), bouwkunst in hout, 93. 

232. 

ZACHARIAS (Graf van), 285. 

Zalt-Bommel. — Teekening van een oud huis tc — , 17*. 

Zandsteen. — Zie: K u u s t z a n d s t e e n . 

Z i n k . — Nieuwste toepassing van het — bij dakbedekking, 

353—302. (I. Eoevenstelsel, 855. I I . Gegolfde zinkbladen 

volgens het belgische stelsel, 357. I I I . Gegolfde zinkbladen 

volgens het berlijnsche stelsel, 358. I V . Buitenstelsel, 860. 

V . Zinken goten, 860). 

Z i t p l a a t s i n een t u i n (Overdekte). — Prijsvraag uit

geschreven door de Maatschappij, 10"; 12», 13», 14», 27», 85'. 

Z o n . — Metalen reuzenbeeld der — , 46. 

Z u i l e n (Bronzen) , aan den tempel van Jeruzalem, 38. 

Zwolle (Afdeeling) der Maatschappij. — Verslag over 1864 

van de — , 7°. (Aan de werkzaamheden is o. a. deelgeno

men door den hr. ROOSMALEN). — Verslag over 1865 van 

de — , 11*. (Aan de werkzaamheden hebben deelgenomen 

de hh. STOP, REINDERS, BOSBOOM en DOIJER). 

L IJ S T 
van bouwkundigen , ingenieurs , kunstenaars, industriëlen , 

geleerden, schrijvers, aannemers, vorstelijke en andere 

historis;he personen em., die in het vijftiende deel der 
ii Bouwkundige Bijdragen" zijn genoemd. 

A B D A R A I I A M - K H A N , 246. 
A B S A L O M , 235. 
Acmi.T.ES, 233. 
A D K I A A N I (Paus), 42. 
AESCHINES , 224. 
A G E L A D A S , 40 , 125 , 133. 
AGINCOURT (D') , 291. 
AGRIPPA , 43. 
A J A X , 233. 
A K B A R , 252. 
A L B E R T (Prins), 319. 
A L E X A N D E R dc Groote, 33, 41. 
A L K A M E N E S , 40, 139. 
A L P H A N D , 407. 
A L V A T T E S , 233. 
AMASIS , 59. 
A M B O I S E (D') , 308. 
A M E N O P H I S , 57, 277, 278. 
A M M I A N U S , 212. 

A N T E N O R , 40. 
ANTIGONUS , 33. 
ANTONINUS PIUS , 220. 
A R K T I N O (PIETRO) , 51. 
ARISTOCLES , 40. 
ARISTOMEDES , 133. 
A R M E X G A U D , 346. 
A R T A X E R X E S , 242. 
ARTEMISIA , 224. 
A R T E V E I . D E , 266. 
A R Z O E M U N D - B A N O E , 252. 
ASPETTI (TIZIANO) , 50 , 51. 
AUGUSTUS (Keizer), 43, 209, 

210, 212, 296. 
A U M A L E (Hertog VAN) , 105. 
A U R E N G - Z E B , 254. 
A V E R Y , 343. 

B . 
B A I L L E Y - D E N T O N (J.), 342. 

B A L Z E (PAUI.) , 23. 

B A R B A R O , 196. 
B A S I L I (G. A.) , 18. 
B A T H Y K L E S , 134. 
B E C K E R (l'rof.), 207. 
BEDFORD (Hertog VAN) , 320. 
B E L L I (ELIO DE) , 199. 
B F L L I N I , 310. 
B E L Z O N I , 279. 
BENEZZO , 308. 
B E R N A R D A K I , 11. 
BERNIIARD (Bisschop), 47. 
B E R R Y (Hertog VAN) , 109. 
B E U T H , 149. 
B E U V E (SAINTE-) , 203. 
B I L L O C , 185. 
B L A K E , 844 , 345 , 346. 
B L A N K E V O O R T (c.), 1. 
BOHNSTEDT (L.) , 864. 
B O I L E A U , 15. 

B O L O G N A (JAN V A N ) , 49,50, 51. 
B O N I N N O , 51. 
B Ö T T I C H E R , 117, 264, 59*. 
BOUCIIARDON , 58. 
B R A M A N T E , 116, 204. 
B R U I N (CORN, D E ) , 56, 241, 

244. 
B R U N E L L E S C H I , 113. 
B R U N N (Dr. HEiNRicii), 84 , 

37, 89 , 133. 

BUYAXIS , 225. 
B U R D E T T COUTTS (Miss.), 320. 

C. 
C A M B A C È U E S , 310. 
CARACALI .A , 43. 
C A R V I L I U S (S.) , 44. 
C A T U L L U S , 2 l9 . 
C A V M O N T (DE) , 265. 
C A V É (Mevrouw), 185. 
C A V I G L I A , 60. 
C A V I N O , 50. 
C A Y L U S (Graaf DE) , 225, 226 , 

227. 
C E L L I N I (BENVENUTO), 51, 52. 
CENNINO CENNINI , 26. 
C E S A R , 234, 236. 
C H A M B E R , 346. 
C H A M P O L L I O N , 273, 279. 
C I I A R D I N , 244, 246. 
C H A R E S , 84. 
C H A R T A S , 40. 
C H A T E A U B R I A N D , 85. 
C H I C H E S T E R (Graaf), 3 l9 . 
C H O I S E U L , 225 , 228 , 283. 
CHRYSOTEMIS , 40. 
CICERO , 216. 
C I M A B U E , 113. 
CLAUDIUS (Keizer), 41, 221. 

CLAUSS (W.) , 371. 
C O C K E R I L L , 288. 
COCUIUS , 147. 
C O C Q (G. LE) , 65. 
C O L A R T , van Laon, 116. 
C O L L I N S , 320. 
COLUMBUS , 265. 
C O M M O D U S , 220, 222. 
CONDORCET , 310. 
CONSTANT (BENJAMIN), 309. 
C O N S T A N T - D U F E U X , 15. 
C o N S T A N T I N U S , 212. 

C O O L H A E S , 74". 
CORBIE (PIERRE DE) , 99. 
C O R N U (SÉBASTIEN) , 19 , 23. 
COSMO 1, 50. 
C R O M W E L L , 267. 

CTESIAS , 241. 
C U R T U S (MATTHEUS) , 308. 
C V R ( S A I N T - ) , 809. 
C Y R U S , 223. 

D A N T E , 29. 
DAUBISHIRE (H. A.) , 320 , 

328. 
D A R I U S , 38 , 241 , 242, 

243. 
D A V I D , van Angers, 85. 
D A V O U S T , 309. 
D E L A C R O I X (EUGÈNE) , 185. 
D E M E T R I U S , 83 , 34. 
D E M E T R I U S PHALEREUS , 287. 
D E M I D O F F (Mevrouw), 309. 
D E S A I X , 53. 
DIDRON A t N É , 117. 
D I D Y M E O N , 40. 
D I J C K H O F F , 344, 345. 
DIO-CASSIUS , 222. 
DIODORUS , 241. 
DIONYSIUS, van Halikarnassus, 

223. 
DIPOENOS , 184. 
D O M I T I A N U S , 211. 
D O N A T E L L O , 49 , 50. 
D R A A I S M A (D. ) , 258. 
D U B E U X , 247. 
D u e , 185. 
D u i ' U Y T R E N , 310. 
D U R A N D , 288. 
D U V A L (AMAURY) , 19. 

B . 
E D U A R D III , koning van En

geland, 206. 
E I C H M A N , 6° . 
E L G I N ^Lord), 138. 
E N D O E O S , 39. 
E N G E L B E R T I I , graaf van Nas

sau , 304. 
E s x i u s , 299. 
E U G E N I U S IV (Paus), 50. 
Eui 'HRANOR, 41. 

E U P H U O N , 286. 
EUSTRATIADES , 11. 
EUTEI.IDAS , 40. 
E Y K (Gebroeders van), 268. 

P. 
F E R D I N A N D I , groothertog van 

Toskanen, 306. 
F E R G U S O N , 227. 
F E R R Y L E GROS , 305. 
F I L A R E T E (ANTONIO) , 50. 
FILIPS III,koning van Spanje, 

53. 
FILIPS V A N V A L O I S , koning van 

Frankrijk ,108 , 266, 303. 
F l N E L L I , 51. 
F L A N D R I N (HIPPOLYTE) , 19. 
F O L K E R S & c o . , 389, 392. 
F O N T A N A , 52. 

F R A N S I , koning van Frank
rijk , 52, 308. 

F R A N S II , koning van Frank
rijk , 303. 

F R E D E R I K IV (Keizer), 303. 
F R E D E R I K V I I , koning van 

Denemarken , 262. 
F R E D E R I K W I L L E M I V , koning 

van Pruissen , 149 , 150, 
151. 

FRIEDLÜNDER (LUDWIG), 205, 

207, 209. 
F R O G E R , 311. 
F R O I S S A R T , 106 , 268. 

G . 

G A D D I (AGNOLA) , 23 , 27. 
G A L E N us , 221. 
G A R A M P I (Kardinaal), 291. 
G A H I N (HECTOR) , 840. 
G A T T A M E L A T A , 49. 
G A U , 15. 
G E O R G E , ex-koning van Han

nover, 377. 
G H I B E R T I , 49 , 51. 
G H I R L A N D A J O , 28. 
G I A R D I N I , 52. 
G I B S O N , 232. 

GIOTTO, 2, 27, 113, 115, 308. 
G I R A R D , van Orleans, 116. 
G I R A R D I N , 53. 
GITIADES , 39. 
G O B E R T , 309. 
G O D F R I E D van Bouillon, 265. 
GOIBERT , 266. 
GOUJON (JEAN) , 303. 
GOURI.IER ( C H . ) , 340. 
G R A I N G E R (E. D.) , 340. 
GREGORIUS XIII (Paus), 808. 
GREGORIUS X V I (Paus), 288. 
G U E R A R D , 267. 
G U I L L E B E R T D E M E T Z , 107. 
G U N T B E R T , 266. 
G U S T A A F A D O L F , 53. 

H A A S (O. DE) , 144. 
H A A S E (Prof.), 878, 879, 880. 
H A D R I A N U S , 294 , 295 , 296. 
H A F I Z , 245 , 246. 
H A R O U - R O M A I N (M.) , 340. 
H E C A T O M N U S , 224, 228. 

H E G I A S , 125, 133. 
H E N D R I K I V , koning van 

Frankrijk, 54. 
H E N D R I K V I I I , koning van 

Engeland, 51. 
HERODOTUS , 223. 
H E Y N S I U S (Dr. c E.) , 342. 
H I P P O K R A T E S , 221. 
H I R A M , 38. 

HoCHSTiiDTTEN ( K O E N R A A D V A N ) , 

48. 
H O F F M A N N (C. W.) , 339. 
H O M E R U S , 38, 39, 40, 233. 

Hoit.vnus , 218. 
H O R S T (TER) , 58'. 
H O U E N , 234. 
H U M B E R T (Majoor), 283. 
H Y D E R - A L I , 256. 

I B R A H I M - A D E L , 254. 
I D E L G H I S , 239. 
I N G H I R A N I , 291. 
INGRES , 18. 

J . 
J A N VAN V A L O I S , koning van 

Frankrijk, 106, 108. 
J E H A N G U I H I , 252, 254. 
JOHANNES X X I I I (Paus), 49. 
J O N G H E L I N C K (JACQUES), 305. 
J O S A P H A T , 235. 
JOSEPHUS (FLAVIUS) , 38. 
J U A N I I (Don), 303. 
J U S T E (JEAN) , 304. 
J U S T I N I A N U S , 25. 
J U V E N A L I S , 210, 217, 218. 

K A L A M I S , 40 , 187. 
K A L K O S , 11. 
K A L L I G A (P.) , 18. 
K A M B Y S E S , 57, 58. 
K A N A C H O S , 40. 
K A N T , 88". 
K A R E L I I , koning van En

geland, 53. 
K A R E L de Groote, 265, 266. 
K A R E I , de Stoute, 303, 304. 
K E H A Y A (E.) , 13. 
K E L L E R (Gebroeders), 47, 53, 

54. 
K E L L E R M A N N , 309. 
K E U - F O U T E R , 240, 242, 213. 
K E R I M - K H A N , 245 , 246. 
K L E N Z E (LEO VON) , 874. 
K N O B L A U C H , 148. 
K O N S T A N T U N I , 25 , 43. 
K O N S T A N T U N I I , 43. 
K O P E R (H. J . ) , 337. 
K R A N Z , 40. 
K R I T H I O S , 133. 
K U G L E R , 117. 
K U S E R O , 254. 

L A B E N D O R F ( P A N K R A S ) , 49. 

L A B O R D E (LÉON DE) , 234. 
L A B R O U S T E (H.) , 15 , 87. 
L A C H A R E S , 127. 
L A C H E S , 34. 
L A F O N T A I N E , 310. 
L A N G E (LUDWIG) , 11. 
L A N N O Y (DE) , 303. 
LASSUS (J. B. A.) , 15 , 81 , 

86 , 87. 
L A U R E T T I (TIIOMAS) , 50. 
L E A R C H U S , 131. 
L E F È V R E , 309. 
L E M O T , 54. 
L E N O I R (A.) , 234. 
LEOLIIAUES , 41 , 141 , 225 , 

220. 
L E O N i , 5 1 . 
L E P E R E , 53. 
L E P S I U S , 281 , 282. 
L E T A R O U I L L Y ( P . ) , 217. 
L I K N A R D , 8'. 

L I N C Y (LE ROUX DE) , 107. 
L I N DO E N co., 67, 391. 
L I P P I (FILIPPO) , 23. 
L I V I A , 212. 

L O D E W I J K I, koning van Bei-
je ren , 375. 

LODEWIJK X I I , koning van 

Frankrijk, 298, 303, 304. 
L O D E W I J K X I V , koning van 

Frankrijk , 47 , 53. 
L O D E W I J K X V , koning van 

Frankrijk, 47, 53. 
L O D E W I J K X V I I I , koning van 

Frankrijk, 307. 
LODEWIJK van Orleans, 109. 
Lii i iKE, 117, 381; 8'. 
L U C U L L U S (M.) , 41. 
L U N D (P. P.) , 166. 
Liirzow (Dr. V O N ) , 118. 
L Y K U R G U S , 286. 
L Y S H T O S , 34, 40, 41 , 45 , 

140 , 141. 
LYSISTRATOS , 41. 

HE. 
M A C - C U L L O C H (J. M.) , 340. 
M A O D O N A L D , 310. 
M A L T H U S , 331. 
M A N E T H O , 277. 
M A X I A T A K I , 11. 
M A R C E L (ETIENNE), 84. 
M A U G A U E T H A van Oostenrijk, 

303. 
M A R I A van Bourgondia, 303, 

305. 
M A R I A van Brelagne, 304. 
M A R I A N N E (Prinses) der Ne

derlanden , 49". 
M A K S (Mile), 310. 
MAUSDEN , 343. 
M A R T I A L I B , 211, 218. 
M A R T I N (J. C . ) , 144. 
M A R T I N U S V (Paus), 303. 
M A R T I N I S (De heilige), 25. 
M A S A C H O , 23. 
M A S S E N A , 309. 
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MASSON , 2 5 0 . 
M A U N D R E L , 2 3 6 . 
M A U R I K (D. W. VAN) , 3 3 7 . 
M A U S O L U S , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 7 . 
M A X I M I L I A A N I (Keizer), 3 0 3 , 

8 0 4 . 
M A X I M I L I A A N I , koning van 

Brijeren, 3 0 3 , 8 0 4 . 
MEIAJIOUSI , 2 7 7 , 2 7 8 . 
M E N A E C H M O S , 133 . 
M E N A R D (LOUIS) , 1 9 1 . 
M E N E S , 58 . 
M É R I M É E , 89 . 
M E T A X A , 11 . 
M E U L O N (E.) , 6 5 . 
M I C H A E L ANOELO , 4 9 , 5 1 , 

8 9 , 1 1 6 , 2 0 4 , 3 0 4 , 3 0 8 . 
M I J I E Y , 15 . 
MOEIUS , 2 8 0 . 
MOHAMMED-SCJIACH , 2 5 4 . 
M O L I È R E , 2 0 . 
M O N T A L E M B E R T (DE) , 8 6 . 
M O N T E I L (ALEXIS) , 2 6 6 . 
M O N Z A (FABIO) , 1 9 9 . 
M O J T E Z (VICTOR), 1 5 , 1 9 , 24 , 

25 , 26 . 
M U K D O O M - S C H A C H , 2 5 4 . 
M Ü M M I Ü S (LUCIUS) , 2 0 1 . 
M Y L A S S A , 2 2 7 . 
M Y R O N , 40 , 137 , 1 3 9 . 

N . 
N A P O L E O N I , 5 3 . 
N A P O L E O N 111, 3 1 7 , 3 2 2 , 323 . 
N A R J O U X (FÉLIX) , 3 8 5 . 
N A U K R A T E S , 2 2 4 . 
N E B I K A U N E Z A R , 56 . 
N E R O , 46 , 2 0 9 , 2 1 2 . 
N I E B U I I R , 236 . 
N O A C H , 2 8 8 . 
N O R T H U M B E R L A N D (Hertog 

van), 3 2 0 . 
NrJIB -AB-DOWLAH , 2 5 6 . 

O. 
OCTAVIUS , 4 3 . 
Ol .IVIERA (A. T.) , 1 9 9 . 
O N A T A S , 40 , 1 3 3 , 134 . 
O N S E L , 18 . 
O R C A O N A , 2 3 , 3 0 8 . 
O K M E (I'HILIBERT DE L ' ) , 194 . 
O'ITMER , 3 7 4 . 
Orro I , 267 . 
O T T O I I I , 2 6 7 . 
O V E R B E C K , 183 . 

P. 
P A A U W (A. VAN DER) , 3 8 2 . 
PAGEI .LO (ANTENOR) , 1 9 9 . 
P A L L A D I O , 196 , 1 9 7 , 1 9 8 , 

1 9 9 , 2 0 5 . 
P A R K E R (J. \V. ) , 3 4 1 . 
P A T R O K L U S , 233 . 

P A U S A N I A S , 8 9 , 4 1 , 4 2 , 4 3 . 
PEABODY (GEORGE) , 8 2 0 . 
P E N R O S E , 2 6 4 . 
P É R I E R (CASIMIR) , 3 1 0 . 
P E R I K L E S , 4 1 , 1 2 4 , 1 2 5 , 

1 2 7 , 1 3 6 , 1 3 7 . 
PERILLOS , 3 9 . 
P E R I N , 1 8 . 
PERSIUS , 1 5 2 . 
P E T E R de Groote, 5 8 . 
P E T E R de Kluizenaar, 2 6 6 . 
P E T I T (PIERRE), 4 0 8 . 
P H E L A R I S , 3 9 . 
P i l A R A O RIIAMSES , 2 7 4 . 
P H I D I A S , 4 0 , 1 0 3 , 1 2 3 , 1 2 4 , 

1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 7 , 1 3 3 , 1 3 7 , 
1 3 8 , 1 4 0 , 2 0 1 

PilILEAS , 3 7 . 
PHILIPPUS vnn Macedonië, 2 0 8 . 
P H I L O van Byzantium, 2 2 5 , 

2 2 7 . 
P I C O T , 1 8 5 . 
P I L L E T ( C . ) , 185 . 
P l S I S T R A T O S , 42 . 
P L I N I U S , 4 1 , 4 2 , 4 4 , 4 5 , 

126 , 2 2 5 , 2 2 7 . 
P L U Y O E R S (Dr.), . 59 . 
P O C O C K E , 2 7 9 . 
P O L E M O , 2 8 6 . 
P O L L (J. W. M . V A N D E ) , 1. 
P O L Y K L E I T O S , 4 0 , 1 3 7 , 1 3 9 , 

1 4 0 . 
P O L Y K L E S , 4 1 . 
POMPEJUS , 4 1 , 2 9 4 . 
P O T T I E R , 2 6 4 . 
P R A X I T E L E S , 4 0 , 4 1 , 1 4 0 , 1 4 1 . 
P T O L E M E U S SOTER , 3 3 . 
P U R V E I Z , 254 . 
P Y T H A G O R A S , 40 , 137 . 
P Y T H E U S , 2 2 5 . 
PYTIIIS , 2 2 6 . 

Q-
Q U E L L I N (ARTHUR) , 5 3 . 
Q U I C H E R A T , 89 . 

R . 

R A N S O M E , 3 8 9 . 
I U P I I A E L , 2 3 , 1 1 8 , 1 1 5 , 2 0 4 . 
REICIIENSPERGKR , 1 1 8 . 
R E M O N T (j. n) , 3 4 0 . 
R E N A N (ERNEST) , 8 1 . 
R E N D U , 1 8 5 . 
RENIERI (M.) , 1 3 . 
R H A M S E S , 5 8 , 2 7 4 , 2 7 7 , 2 7 8 . 
R H A N G A B É (A. R.) , 1 1 . 
R H O E K O S , 37 . 
RIDGEWAY ( J . ) , 3 4 1 . 
R I T T , 185 . 

RlTl 'ER , 56 . 
ROBERTS (HENRY), 3 3 3 , 3 4 0 . 
R O B I N S O N , 234 . 
R O C K I N G H A M (Markies), 8 0 4 . 

R o M A I N (JEAN S A I N T - ) , 1 0 8 . 
R O U L A N D (G.) , 1 8 5 . 
ROUSTAN , 2 4 2 . 
R U B E N S (P. P.) , 2 6 5 . 
RUPRICH-ROBERT , 1 1 7 . 

S. 
S A D I , 2 4 5 , 2 4 6 . 
SALOMO (Koning), 3 8 . 
SANSOVINO , 5 1 . 
S A T Y R U S , 2 2 5 . 
SAYDRAS , 4 0 . 
S C A L I G E R , 3 4 , 3 0 3 . 
SCAMOZZI , 1 9 4 , 1 9 6 . 
SCAURUS , 4 4 . 
S C H A C H JÉHAN , 2 5 2 , 2 6 3 . 
SCHADOW , 1 4 8 . 
S C H E R E - S C H A C H , 2 5 2 . 
S C H I N K E L , 1 4 3 , 1 4 7 , 1 4 8 , 

1 4 9 , 1 5 2 , 1 5 3 , 1 7 3 , 2 0 6 . 
S C H N A A S E , 1 1 7 . 
S C I P I O , 2 9 8 , 2 9 9 . 
S C O T T , 117 . 
SCHWANTHAI.ER , 5 5 . 
S E M P E R , 1 1 7 , 3 7 4 . 
S E R M O (SEBASTIAAN), 4 3 , 1 9 4 . 
S E N E C A , 2 1 9 . 
SICYON , 4 0 . 

SIDI F A T I M A , 2 4 6 , 2 4 7 . 
SIXTUS I V (Paus), 4 5 . 
SIXTUS V (l'aus), 5 1 . . 
S K O P A S , 4 1 , 1 4 0 , 1 4 1 , 2 2 5 , 2 2 6 . 
SKOUZÉ , 11 . 
S K Y L L I S , 184 . 
S L O E T TOT WESTERHOLT (W.), 

3 4 0 . 
S M I K K E , 3 3 3 . 
SOIDAS , 133 . 
SOKRATES , 3 1 , 2 2 4 . 
SOK R A T E S , van Thebe, 1 8 3 . 
S O L O N , 2 8 7 . 
S O U L T , 3 0 9 . 
SOZOMENES , 233 . 
SPENCER (Graaf), 3 1 9 . 
S T A H R (ADOLF), 2 0 7 . 
S T A N L E Y (Lord), 3 1 9 , 3 3 4 . 
STAVROS (G.) , 13. 
STEVENSON (J. V.) , 3 4 0 . 
STORM BUYSING , 3 1 8 . 
STORM V A N ' S G R A V E S A N D E , 3 1 1 , 

3 1 8 . 
S T R A B O , 2 1 2 , 2 1 9 , 2 3 3 . 
S T R A C K , 1 1 7 , 1 5 1 . 
S T R A N G E (ROBERT) , 3 4 0 . 
S T Ü L E R , 143 . 
S U C H E T , 8 0 9 . 

T . 

T A I N E ( H . ) , 7 1 . 
T A V E K N I E R , 2 4 7 . 
T E L E P H O N E S , 4 0 . 
T E M P L E (RAYMOND DU) , 108 . 
T H E M I S T O K L E S , 2 8 6 . 

T H E O D E K T U S , 2 2 4 . 
THEODORIK , 2 9 8 . 
THEODOROS , 8 7 . 
THEOPOMPUS , 2 2 4 . 
T H E R O N , 287 . 
T U I E N ES (M. A. graaf DE ) , 1 9 9 . 
T H I È N E S (A. graaf DE ) , 1 9 9 . 
T I B E R I U S , 2 1 0 , 2 2 0 . 
T I M O T H E O S , 2 2 5 , 2 2 6 . 
T I P P O - S A Ï B , 2 5 6 . 
TlTIAAN, 5 1 . 
T I T U S , 2 1 2 . 2 2 0 . 
T O G L O K - S C H A C H , 2 5 1 . 
T O R R I G G I A N O , 5 1 . 
T R A A (VV. V A N ) , 144 . 
T R A J A N U S , 2 0 9 . 
T R E B A T T I (P. P.) , 3 0 4 . 
TRISSIN (J. G.) , 1 9 9 . 

U. 
UGOLINO (ANDREA) , 5 0 . 
U R B A N U S V I I I (Paus), 4 3 . 

V . 

V A L M Y (Hertog DE), 8 1 , 1 8 9 , 
2 0 4 , 206 . 

V A S A R I , 2 6 , 1 1 5 . 
VECCHIETTA (LORENZO) , 5 0 . 
V E N T U R A , 2 4 9 . 
V E R N E I L H (FÉLIX DE) , 1 1 8 . 
V E R U S ( L . ) , 2 2 2 . 
VESPASIANUS , 42 , 4 6 . 
V I G N O L A , 1 9 7 , 2 0 5 . 
V I L L A R D DE HONNECOURT, 8 7 , 

88 . 
VlNCI (LEONARD DA) , 8 9 . 
V I O L L E T - L E - D U C , 15 , 85 , 1 1 7 , 

2 0 4 , 2 6 2 ; 59'. 
Vis & ZOON & BUYS , 2 5 7 . 
VISSCHER (PETER) , 4 8 . 
VISSER (P.) , 3 1 8 . 
V I T E T (LÉON) , 8 1 , 8 9 , 9 0 , 98 , 

2 9 , 1 1 8 . 
VITRUVIUS , 195 , 1 9 6 , 2 0 0 . 

W . 
W A L D O R P , 3 1 8 . 
W E E H U I Z E N (H. J . ) , 8 1 8 . 
W I L L E M I I , koning der Ne

derlanden , 49". 
W I L L E M I I I , koning der Ne

derlanden, 3 2 1 . 
W I N C K E L M A N N , 127 . 
W I T (J. D E ) , 48' . 

X. 
X E N O D O R U S , 4 4 . 
X E R X E S , 4 0 . 

Z. 
ZACHARIAS , 2 3 6 . 
ZENODOROS, 4 6 . 
ZWAAN JR. (C. D E ) , 8 3 7 . 
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BIBLIOTHEEK-GEBOUW VOOR GRONINGEN 

Ontworpen door J W . SCHAAP. Gcm Arohitekt te Leiden. 
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Ontworpen door J W. 3CHAAP. Gem. A r c h i t e k t te Leiden 
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Vcrbuiduig der Lexers | \ 
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Bekleedtnf) der Hoofdslijlen 
. tp '4 t/er ware groottt. 

)fd sbjlen en iratdeDmrsleg(>ers 
0p tydt'r ware grootte. 

B I B L I O T H E E K - G E B O U W VOOR G R O N I N G E N 

Onlworpen door J.W Schaap gemeente architekt te Leiden. 

Doorsnede derBoekenzaal over de breedte 

Profil der 
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Doorsnede der Koppelrand. 
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Verbüiding der Treken Schoonjzens melde Hoofcilen 
op aerwart oroottc 
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J.F Metzelaar- Arckfrkl. 
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Doorsnede over & H . 

Bergplaats voor Bouwgereedschappen 
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Iknrsnsde over EF. 
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Doorsnede over de l i j n K%>.(Aairejea'a&e) 
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Doorsnede over C D . 
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r T 

S t o o k p l a a t s . 

—JTW~~ 
P l a t t e £rond Zfrmtu/xif 

s i i ï i 

' <' IJ. 

S t o o k p l a a t s met deuren afgesloten . 

i ; H O T 
Platte órond Vfadupwi 
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id A R B E I D E R S W O N I N G E N V A N DE V E R E E N I G I N G S A L E R N O T E A M S T E R D A M . 
J.H.Lekmaii, Architskl. 
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• j . H . L e l u n a n , A r c h t f e k i . 
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G E B O U W V O O R K A N T O R E N , S I N . G E L T E A M S T E R D A M 
I . G o s s c h a l k , a r c h i t e k t . 

P a r t e r r e . 



I Goscchalk, architekt. 
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B O E R D E R U V A N D E N H E E R J . V A N H O B O K E N V A N C O R T G E N E O P H E T B U I T E N G O E D „ D I J K Z I G T " T E R O T T E R D A M . 
P L A A T X X 

D o o r s n e d e oi/er d c l e n ^ l e v . u . B e e s t e n s t a l 
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Doorsnede van den Stalvloer. 
Doorsnede over de oreedie v. d. Beestenstal 
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Groep 

Koestand. 
Brakóoob. Middenpad. 

Ellen. 
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Bijlage tot het 1« stuk van deel X V der Bouwkundige Bijdragen. 

M A A T S C 1 L A P P IJ 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

DRJIE-EN-TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 

T W A A L F D E A L G E M E E N E B I J E E N K O M S T V A N L E D E N , 

G E H O U D E N T E A M S T E R D A M D E N 13 E N 14 J U N U I8fiö. 

M K T T W E E P L A T E N . 

> i i ; i » u i H i iiIJ 

M E T Z L E B & B A S T I N G . 

1865. 



I N H O U D . 

Geene stukken worden door de Maatschappij voor echt erkend, dan die, ivelke met den 

slempet ran den sekretaris voorzien zijn. 

Verslag der drie-en-twinfcigate algemeene vergadering I>lz. 

Toespraak vau den voorzitter Mz. 1 

Versla;; van den sekretaris „ ;< 

Onderzoek en goedkeuring der rekening en verantwoording 17 

Tentoongestelde voorwerpen 17 

Benoeming van bestuurders.. 19 

Behandeling van het voorstel tot herziening der wet l'.i 

Uitreiking der eereblijken aan de bekroonden 2.1 

Bijlage I. .Staat van ontvangsten en uitgaven 

II. Rapport der kommissie van beoordeeling der ontwerpen als antwoorden op de uitgeschre

ven prijsvragen ingekomen 

Verslag van liet verhandelde op de twaalfde algemeene bijeenkomst van leden „ 

Behandelde vragen: 

n. Moet de opleiding van toekomstige bouw kunstenaren aan de landsregering wor

den opgedragen, of moeten de leerlingen zich hunne onderwijzers kiezen? blz. 86 

Js de aanmoediging der schoone bouwkunst al of niet eene regeringszaak!' 15 

c. Het eigendomsregt van handschriften wordt bij de wet tegen nadruk geregeld, 

terwijl het getrouw kopiëren van ontworpen of uitgevoerde bouwplannen tot lieden 

als eene niet strafbare handeling schijnt beschouwd te worden. Zou de toepassing 

van het eigendomsregt niet wensebelijk zijn, zoo voor de kunsten als voor hare 

beoefenaren, en zou er geen mogelijkheid bestaan hunne regten bij de wet te zien 

gewaarborgd P „ 51 

d. Meermalen behoort liet zoogenaamd op stuit heijen tot de vrome wenschen van 

den bouwheer en bouwmeester. Wat is het effektief draagvermogen van een 8-, 10-, 

en lij-els heimast van gewonen diameter, die in den laatsten togt (iedere slag a 

1 el valhoogte), met een blok van voldoende zwaarte geslagen, een halte el zakt? 

Wat heeft de praktische ondervinding in deze tegenover het theoretische formu-

len-resultaat geleerd? 57 

e. Pen bouwmeester en den werkbaas wordt bij de burgerlijke wetgeving een ver

antwoordelijkheid opgelegd gedurende tien jaren voor de door hen uitgevoerde 

werken. Is die bepaling regtvaardig en billijk te achten tegenover de dikwerf 

eigendunkelijke handelingen vuu bouwkommissiën en bouwhecren? Hoedanig heb

ben de bouwmeester en de werkbaas zich te gedragen, ten einde zich voor elke 

onaangenaamheid in deze volkomen en bij tijds te vrijwaren? ,. 68 

1 üti 

27 

29—34 

36—81 



IV 

f. Verhandeling, ter beantwoording vau de eerste ze» der in deze byeenkomst nan ' 

de orde gestelde vragen, te weten: 

1°. Moet de opleiding van toekomstige bouwkunstenaren aan de landsrege

ring worden opgedragen, of moeten de leerlingen zich hunne onderwijzers kie

zen? — 2". Is de aanmoediging der schoone kunsten al of niet eene regerings

zaak!' — 3°. Is het voor de bouwkunst bevorderlijk, dat hare beoefenaren zich, 

door het nemen van ecu patent, ook den titel van bouwmeester toekennen eu als 

zoodanig werkzaam zijn? — V. Het eigendomsregt van handschriften wordt bij 

de wet tegen nadruk geregeld, terwijl het getrouw kopiëren van ontworpen of uitge

voerde bouwplannen tot heden als eene niet strafbare handeling schijnt beschouwd 

te worden. Zou de toepassing van het eigendomsregt niet wenschelijk zijn, zoo 

voor de kunsten als voor hare beoefenaren, en zou er geen mogelijkheid bestaan, 

hunne regten bij de wet te zien gewaarborgd!' — 5". Den bouwmeester en den 

werkbaas wordt bij de burgerlijke wetgeving eene verantwoordelijkheid opgelegd 

gedurende tien jaren, voor de door hen uitgevoerde werken. Is die bepaling 

regtvaardig en billijk te achten tegenover de dikwerf cigendenkelijke handelin

gen van bouwkommisBiën en bouwheeren ? Hoedanig hebben de bouwmeester 

en de werkbaas zich te gedragen, ten einde zich voor elke onaangenaamheid in 

deze volkomen en bij tijde te vrijwaren? — Is de aanbeveling cn navolging 

van vroegere bouwstijlen aan de schoone bouwkunst van onzen tijd en hare vrije 

ontwikkeling bevorderlijk'e Welke middelen zijn aan te wenden om het zooge

noemd drijven van enkele bouwsystemen tegen te gaanr lu welke opzigten is 

het verdedigbaar, in welke verpligtend, en in welke geheel af tc keuren dat 

eenige bouwstijl van vroegere eeuwen wordt aanbevolen en nagevolgd? blz. 6 9 

g. Is het voor de bouwkunst bevorderlijk, dat hare beoefenaren zich, door het nemen 

van een patent, ook den titel van bouwmeester toekennen en als zoodanig werk

zaam /.ij"." 
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Bijlage tot de „Bouwkundige Bijdragen", dl. XV, stuk I. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

V E R S L A G 
V A N D B 

T3R,IE-E3Sr-TWI3STTIGrSTE AILOEIMIEEÏSTE VERGADERING , 

gehouden (e Amsterdam den 13 Junij 1865. 

Ter vergadering zijn tegenwoordig: de bestuurders A. N . 

t i O D E F R O Y , voorzitter, 3. V E R H E Y , vice-voorzitter, p. J. HAMEU , 

penningmeester, Ü. n. SAI .M, H . MOLEMANS en J . H . L E L I M A N , 

sekretaris. 

De voorzitter-honorair D. D. BÜCHI.F.R en de bestuurders 

B. DE G R E E F en w. j . J. OFFENBERG zijn met kennisgeving 

afwezig. 

Verder zijn aanwezig de korrespondenten B. B L A N K E N 

(Hoorn), w. KOCII (Kampen) en B. REINDERS (Zwolle); de af 

gevaardigden J. SMIT en G. H . K U I P E H , van de afdeeling 

Amsterdam; J . F. M E T Z E L A A R , w. c. VAN GOOU en J, c. 

BELLING WOUT , van de afdeeling Botterdam; w. N . ROSE en 

p. J . M O U T H A A N , van de afdeeling 's Gravenhage; w. A . NICOLA 

van dc afdeeling Arnhem; en B. REINDERS , van de afdeeling 

Zwolle. 
T)e presentielijst is door (>2 leden onderteekend. 

He voorzitter opent de vergadering met de volgende 

rede : 

ii Mijne heeren, zeer geachte medeleden! 

// Weder valt mij de eer te beurt de jaarlijksohe alge

meene vergadering te openen met u allen het welkom te 

dezer plaatse toe te roepen, en dank te zeggen \oor uwe 

bereidvaardigheid om aan de uitnoodiging des bestuurs 

gevolg te geven. 

//Tot mijn leedwezen moet ik u berigten, dat onze eere

voorzitter, de heer BÜCIILER, wegens cene droeve familie-

omstandigheid verhinderd is in ons midden tegenwoordig 

te zijn; terwijl de heeren bestuurders DE G R E E F , wegens 

ongesteldheid, en O F F E N B E B G , wegens beroepsbezigheden bui

ten dc stad, onze vergadering niet kunnen bijwonen. 

//Ofschoon de gang der werkzaamheden door de wet 

onzer Maatschappij is voorgeschreven en geregeld, wnclit 

ons heden nog eene bijzondere behandeling dier wet zelve. 

Ik zal u daarom niet lang bezig honden met beschouwingen 

en redeneringen, die niet regtstreeks betrekking hebben op 

de handelingen dezer vergadering. 

//Met een enkel woord wil ik evenwel wijzén op den 

gunstigen staat onzer instelling; de verslagen van den sekre-

taris en den penningmeester zullen u aanstonds met de 

bijzonderheden daarvan bekend maken, en ik durf mij ver

zekerd houden van den gunstigen indruk, dien de verkregen 

uitkomsten op u , mijne heeren, zullen maken. 

// Ik meen uit dezen gunstigen toestand het besluit te 

mogen trekken, dat de grondslagen waarop onze Maat

schappij voor ruim 23 jaar werd gevestigd deugdelijk zijn, 

en breed genoeg om een allengs ruimeren werkkring te 

gedoogen. 

i /ü i e grondslagen komen mij voor te zijn: 1°. aankwee

king van kennis voor het tegenwoordige, 2 ° . waardering 

van het verledene, en 3° . veredeling en beschaving voor 

het toekomende. 

H Ik vind die terug in de werken door onze Maatschappij 

uitgegeven: 1° . de Bouwkundige Bijdragen en afbeeldingen 

ven nieuw uitgevoerde kapitale bouwwerken; 2'. de Afbeel

dingen van oude beslaande gebouwen, belangrijk uit het oog

punt der kunst en geschiedenis, en 3° . de bekroonde ont

werpen ingezonden op de jaarlijks uitgeschreven prijsvragen, 

//Zietdaar, mijne heeren, dc drieërlei rigtingen waarin onze 

Maatschappij zich beweegt, en die, eendragtiglijk en geza

menlijk beoefend, niet kunnen missen ons al nader en nader 

tot het groote doel te leiden: de bevordering der Bouwkunst. 

//Ik bepaal mij slechts tot deze korte schets, ten einde 

in ons allen op nieuw de overtuiging tc versterken, dat 

onze Maatschappij nog voor groote ontwikkeling vatbaar is, 

en dat wij die door onderlinge samenwerking meer en meer 

zullen tot stand brengen. 

// Tiet bestuur rekent zich vereerd met de leiding uwer 

werkzaamheden en blijft op uwe ondersteuning staat maken; 

zijnerzijds is het bereid tot alles wat strekken kan om den 

bloei der Maatschappij te verzekeren en te verhoogen. 

// Alsnu overgaande tol de werkzaamheden dezer vergade

ring, verzoek ik uwe welwillende aandacht bij het voorlezen 

van het verslag over den afgeloopen jaarkring, waartoe ik 

den heer sekretaris uitnoodis." 

i 
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De sekretaris voldoet aan deze uitnoodigiug, en leest 

het verslag zoo als het hieronder voorkomt: 
• 

n Mijne heeren, zeer geachte medeleden! 

//Gaarne ben ik bereid, u, ingevolge onze wet, zoo be

knopt mogelijk, verslag te doen van den toestand onzer 

Maatschappij gedurende het jaar 1861; en het is mij aan

genaam , u al aanstonds ter kennis te brengen, dat in het 

afgeloopen jaar het lief zeer verre hel leed heeft overtroffen. 

Ik geef u bij deze verklaring mijnen bescheiden wensch 

te kennen, dat zich de invloed eu het gezag vau onze 

Maatschappij, Tot bevordering der Bouwkunst in Nederland, 

al meer en meer mogen doen gelden op het kunstterrein, 

waarop zij zich reeds meer dan 23 jaren heeft bewogen. — 

Dat haar werkkring zich op nieuw heeft uitgebreid, en zich 

in zeer vele bewijzen vau zegeu en vooruitgang heeft te 

verheugen, hiervan getuigen o. a. de navolgende mededee

lingen. 

» H e t aantal l e d e n op 1 Mei 1S64 was 882. Van 

dien dag tot 1 Mei 1S65 zijn 80 nieuwe leden ingeschre

ven; 16 hebben bedankt, 6 zijn overleden, 5 zijn verhuisd 

zonder opgave van adres eu één is van de lijst afgevoerd, 

zoodat het eflektief ledental op 1 Mei 1.1. was geklommen 

tot 934: een cijfer, dat, zoo lang de Maatschappij bestaat, 

niet is overtroffen. 

n liet is mij een droeve pligt te vermelden, dat van de 

honoraire leden, die ons reeds met zoovele blijken hunner 

belangstelling hebben vereerd, deu 18 Maart 1.1. plotseling 

is overleden de beroemde bouwmeester, dr. AUGUST STÜLER 

te Berlijn, architekt van Z. M . den koning van Pruissen, 

en leerling van S C H I N K E L . Ook die te regt groote kun

stenaar bewees tot kort vóór zijnen dood, dat hij deze 

Maatschappij liefhad, en haar met woord en daad indach

tig bleef. 

//Bestuur. De heeren B. D E GREEP JZ. en J . H . L E L I M A N , 

die ten vorigen jare waren herkozen, zijn, even als de 

overige leden van het bestuur, werkzaam gebleven met de 

behartiging van de belangen dezer Maatschappij. Alzoo heb

ben in 1864 als bestuurders gefungeerd de heeren o. D. 

j i ü c i i L E K , eere-voorzitter; A. N . GODEPROY, voorzitter; J . V E R -

IIEY, vicu-voorzitter; P, J . H A M E I : , penningmeester; B. D E 

G R E E T J Z . , W, J . J . 0 1 F E N 1 S E K G , G . 1!. S A L M , H . M O L E M A N S 

en J . 11. L E L I M A N , sekretaris. 

« B e korrespondenten hebben ons allen, in 

gelijke mate, aan zich verpligt. De hoogwelgeboren heer 

jhr. w. j . BACK EU , aan wien, op zijn verzoek, eervol 

ontslag is verleend, werd te Kampen opgevolgd door den 

heer w. K O C H , gemeente-architekt aldaar. Ter vervanging 

van den heer J . V O R M E R , te Schiedam, die wegens zijnen hoo-

. gen leeftijd ontslag verzocht en dit natuurlijk zeer eervol 

kreeg, mogten bestuurders een waardigen opvolger vin-

den in zijnen zoon, den heer J . J . V O R M E R , architekt aldaar. 

I Het korrespondentschap te Enihuizen werd, op verzoek van 

den heer J . HOFLAND aldaar, opgeheven en aan hem een 

eervol ontslag verleend. Dat te Doesborgh, alwaar slechts 

twee leden wonen, is, bij het vertrek van den heer kor

respondent i i . B A K K E R , die zijn ontslag verzocht eu dit eer

vol kreeg, bij Zutphen ingedeeld. De heer A. V A N DER 

STEUR JR. werd, op zijn verzoek, naar aanleiding van zijn 

vertrek uit Zall-Bommel, eervol ontslagen en aldaar als kor

respondent opgevolgd door den gemeente-architekt, den heer 

A . M . A. G U L D E N . 

« D i t zijn de wisselingen, M . II.! die ik u heb te berig

ten. Aan alle korrespondenten, hetzij afgetreden of niet, 

zij onze welgemeeude dank gebragt. Wij blijven hun aller 

aandacht beleefd vestigen op : de uitbreidiug van ons leden

tal, het in Februarij van elk jaar overmaken der gelden, 

het toezenden van bijdragen voor ons tijdschrift, en het 

doen van opmetingen voor onze uitgave van Oude bestaande 

gebouwen, want door hunnen ijveren invloed kan de voort

durende bloei dezer Maatschappij voor een groot deel wor

den verzekerd. 

« A f d e e l i n g e n . Over deze zou ik zeer uitvoerig kun

nen zijn, maar ik heb u en mij zeiven beknoptheid beloofd. 

Ik ontleen uit het verslag van de afdeeling Amsterdam, dat 

zij op 1 Januarij 1.1. 148 leden had, in het vorige jaar 15 

vergaderingen hield, en bestuurd werd door de heeren dr. j . B. 

R O L L , voorzitter, J . H . L E L I M A N , vice-voorzitter, j . VERIIEY, 

kommissaris, j . SMIT, penningmeester en n. M O L E M A N S , 

sekretaris. 

// In hare vergaderingen werden voorlezingen gehouden 

over twaalf onderwerpen. 

// Daarvan handelde de heer i . GOSSCHALK over drie on

derwerpen. 1° . Hij besprak de vraag: hoe zullen wij bouwen? 

2° . hij deelde zijn opstel mede over dc prijsvraag van het 

Museum koning Willem l, opgenomen in Be Nederl. Spectator, 

en aan het adres gerigt van zekeren opvolger van den goe

den JUSTUS VAN E F F E N ; 3 ° . hij beschouwde de prijsvraag, 

: ten opzigte der middeleu tot verhooging van de dagloo-

nen. — De heer J . H . LELIMAN hield zes voorlezingen, als: 

1° . over het uitschrijven van prijsvragen; 2 ° . over het nut 

van ambachtsscholen en het hoog noodige van het voorbe

reidend praktisch onderwijs aldaar; 3 ° . over de terra co/la, 

. voornamelijk hij de Grieken der oudheid; 4 ° . over de eigen

aardigheden en gehalte van kunstbeschouwingen; 5° . over de 

prijsvraag betreffende de arbeidsloonen en zijn antwoord; 

6 ° . over de ontwerpen voor ons nationaal monument, ge

merkt Ebenhaëzer en N. O., toegelicht door zoo velen en u 

daarom wel bekend geworden. — De heer dr. J. B. R O L L 

sprak over het verband van de bouwkunst met andere kun

sten en wetenschappen. — De heer J . SMIT las het antwoord 

op de prijsvraag betreffende de arbeidsloonen, ingezonden 

door den heer K. S. V A N A N D R I X G A , architekt te Lemmer.— 

De heer DAVIO DE VRIES sprak over den gothischen bouwstijl. 

Acht kunstbeschouwingen zijn gegeven: 1°. door den 

heer J . BRINK: Wohngebaude von A U G . F R I C K E , en Stadlgebaude 

von H O L Z ; 2 ° . door den heer v. J . H A M E R : kerken en afbeel

dingen van Amsterdam; 3° . en 4 ° . door den heer J . H . L E L I 

M A N , op twee avonden: 90 zijner schetsen en ontwerpen 

\an verschillende gebouwen, deels wel, deels niet uitgevoerd; 

5° . door den heer R. M O L E M A N S : IJ'art pour tons, door REIBER; 

6° . door den heer c c V E R W E Y D E : het plaatwerk van B L A E U 

over Oud-Bome; 7°. en 8° . door het bestuur: teekeningen 

enz. uit het archief dezer Maatschappij; daartoe zijn be

stemd geworden: 16 bekroonde ontwerpen, 9 afbeeldingen 

van oude gebouwen en 4 fotografiën. 

//Twee leden, de heeren i . GOSSCHALK en N . REDEKER BIS

D O M , beantwoordden, op verzoek der Afdeeling, eenige vra

gen voor de algemeene vergadering van 1864. 

//De Afdeeling ontving geschenken van de heeren p. V A N 

DER S T E R R , portland-cement buizen uit de fabriek van LINDO 

te Delf shaven, en de open brieven met het post-scriptum 

van den heer J . H . L E L I M A N , over de nationale monument-zaak. 

« De opmeting van het stadhuis te Naarden (hier ten toon 

gesteld) werd voltooid en door de Afdeeling als geschenk 

aan deze Maatschappij vereerd. 

//Verder deed de afdeeling zich door eene kommissie bij 

den heer c. OUTSHOORN vertegenwoordigen, die hem met den 

volbragten bouw van het Paleis voor volksvlijt geluk wenschte. 

«Vergeefs wachtte de Afdeeling op voorstellen tot wets

herziening; zij hoopt op eene meer algemeene medewerkingen 

opkomst voor het vervolg, omdat zij daaraan groote behoefte 

heeft. 

*De sekretaris eindigt zijn verslag met een hartelijk op

wekkend woord, dat ongetwijfeld door vele leden in goeden 

zin zal worden opgevat. 

« D e Afdeeling Rotterdam heeft 140 leden. Haar bestuur 

bestaat uit de heeren j . F . M E T Z E L A A R , voorzitter, H . i. 

DUPONT, penningmeester, c. B. VAN DER T A K , W. c. V A N GOOR, 

A. V A N DER POT en j . c. BELLiNowoi'T, kommissarissen, en 

F. D E K K E R , sekretaris. Deze verdienstelijke sekretaris is in 

het afgeloopen jaar, door de leden zijner Afdeeling, met een 

prachtig geschenk, als bewijs van hunne hoogschatting ver

eerd geworden. 

« De vergaderingen werden geregeld maandelijks gehouden. 

De heer J . J . VORMER sprak over de kunstvormen in de 

industrie. — De heer BROUWER handelde over de gassoorten, 

door proeven toegelicht, en over het magnesium-metaal. — 

De heer J . c. BELLINGWOUT besprak het raadhuis te Marien-

burg en gaf daarvan eene afbeelding te zien. — De heer 

B E K K I N G omschreef den regulateur-toestel van den heer V A N 

DER K R A A G te TJsselmovde, en handelde zeer uitvoerig over 

luchtverversching, daarbij bewijzende dat de gebakken stee

nen de lucht doorlaten. Hij sprak ook over de werking van gal

vanische batterijen en het nut der bliksem-afleiders. — De 

heer c. B . V A N DER T A K behandelde den vroegeren en late

ren bruggenbouw. — De heer w. c. VAN GOOR koos de 

zeven wonderen der wereld tot onderwerp. — De heer J . 

F. METZELAAR sprak over de overdekte markten te Parijs, 

en gaf de afbeeldingen ter beschouwing. — De heer j . V A N 

DER POT handelde over de grieksche ornamentkunst en hare 

polychromie, naar aanleiding van het prachtwerk van OWEN 

JONES. 

«Verder meldt het verslag: dat de zamenkomsten der werk

bazen op de beurs als van zeiven hebben opgehouden; dat 

een gunstig rapport is uitgebragt over een brandredding-

toestel van den heer E I C H M A N ; dat nieuwe voorstellen wor

den ingewacht van de kommissie, die tot het opgeven van 

middelen voor eene betere regeling van het ambachtsloon 

benoemd was. Eindelijk is besloten, dat de Afdeeling hare 

zienswijze in het openbaar zou bekend maken over de monu

menten Ebenhaëzer en N. O., en deze ter vergadering van 

afgevaardigden, die op den 27 Oktober 1861 te 's Graven

hage zou gehouden worden, doen voorlezen. 

z/De sekretaris sluit zijn verslag met den wensch, dat de 

Afdeeling voor al hare leden en bijzonder voor hen die de 

vergaderingen bijwoonden niet vruchteloos moge hebbe ge

werkt. 

h De Afdeeling 's Gravenhage telt 59 leden en hield S ver

gaderingen. Haar bestuur is zamengesteld uit de heeren 

w. N. R O S E , voorzitter, A . c. PIERSON, vice-voorzitter, E . SA-

R A B E R , penningmeester, Q. H A R D E R , j . j . c. DE WIJS, M . H E N -

RKJUES I'IMENTEL en p. J . HOUTHAAN , sekretaris. De heer 

PIMENTEL deelde zijne indrukken mede over het 3 d a kongres 

voor sociale wetenschappen, in September 1 SOt te Amster

dam gehouden. Hij behandelde de vraag: welke is de beste 

organisatie van een professioneel onderwijs, voor beide sek

sen, in verband met de oprigting eener ambachtsschool te 

's Gravenhage? en bragt ter tafel verschillende kleurstoffen, 

genaamd anilin, uit koolteer vervaardigd. — De heer BOU-

DEWIJN sprak over gasbereiding en de inrigting van gasfabrie

ken, door platen en modellen opgehelderd. — De heer D E 

WIJS leverde het vervolg zijner mededeeling over de stad 

Pompeji en de ontgravingen aldaar, en sprak overliet mar

mer in Frankrijk, naar aanleiding van het artikel in de Allg. 

Bauzeilung n° . 18, deel 7, 1S64. — De heer SARAHEH gaf 

ter bezigtiging modellen van gebakken ornamenten uit de 



utrechtsche terra-cotta-fabriek en van gedreven /.ink van vox 

WEitTH te Keulen; benevens monsters van mozaïk-v loeren, 

gekleurd glas, en een model van ziukbedekkiug door de 

Socièté de la Viellle Montague. Daarenboven gaf hij het 
album van HITZIG te Berlijn, en dat van schetsen en ont

werpen, bij den uitgever BRINKMAN te Amsterdam verschij

nende , ter beschouwing. — De heer GINJOOLEN handelde 

over kunstmarmer en stuc lustre en gaf van het eerstge

noemde monsters te bezien. — De beer ROSE sprak over 

onderscheidene brandbluscliniiddelen, en verduidelijkte de 

stoomspuit van MERRYWEATHER & SONS te Londen. 
n De Afdeeling deelde aan Burgemeester en Wethouders 

hare denkbeelden mede over de opleiding van toekomstige 

ambachtslieden, en verheugt zich in bloei en welvaren. 

# Het aantal leden der Afdeeling Arnhem bedraagt 37. Zij 

vierden aan een vriendschappelijken disch het tienjarig bestaan 

hunner afdeeling. Het bestuur is onveranderd gebleven. De 

heer w. DE WAAL is voorzitter, w. A. NICOLA, vice-voorzit-

ter, L . A . FIJNEBUIK, penningmeester, J . H . PBRSLTN, kom-

missaris en E . S W A A N , sekretaris. 

//Om de 11 dagen wordt eene vergadering gehouden. De 

heer CUYLEXBVJRG JU. beantwoordde de vraag: wat mag wel 

de reden zijn, dat de smids- en metselaarsknechts, in den re

gel, weinig technisch en praktisch ontwikkelde menschen zijn? 

Deze voorlezing had ten gevolge, dat de Afdeeling zich tot het 

gemeentebestuur wendde, ten einde, bij de oprigting eeuer 

burgerschool, zijne bijzondere aandacht op dit punt te vesti

gen, op welk verzoek een toestemmend antwoord is gegeven. 

//Onderscheidene leden handelden over verschillende prak

tische onderwerpen, als: de machinaal gevormde steenen; 

het gebruik van draadnagels, in plaats van spijkers; het 

bouwen met zeer dunne muren; het vergaan van looden 

pompbuizen; het gebruik van portland-cementen voorwerpen 

uit de fabriek van de heeren LINDO & C°. te Delf shaven; de 

inrigting van steigers bij gebouwen en groote werken, en 

de privaten in en voor fabrieken. 

» I n de nieuwe verordening op het afbreken, bouwen, 

enz. in die gemeente, werden, door tusscbcukomst der Af

deeling, eenige zeer belangrijke wijzigingen voorgesteld en 

door het gemeentebestuur aangenomen; terwijl zij hare 

zienswijze over en voor de keuze van ons nationaal monu

ment, in een brief aan den voorzitter der hoofd-kotnmissie, 

prins F&EDBRIK der Nederlanden, kenbaar maakte. 

iy De onlangs in werking getreden Afdeeling Zwolle be

groeten wij hier voor het eerst. Zij leve barer stad tot 

eere en zich zelve en anderen tot nut. De mededeeling 

dat zij reeds 19 leden telt is voor ons allen zeker verblij

dend. Het bestuur bestaat uit dc heeren B. KEINDERS, 

voorzitter, o. J . VAN OENTJT, penningmeester, p. c KOCII, 
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I B. H. TROOSTER en A. J . D O U E R , sekretaris. De vergaderin

gen worden maandelijks gehouden. In de eerste werd be

sloten tot de oprigting van een lees-gezelschap onder de 

leden, dat sedert Februarij 1.1. in werking is en zeer goed 

voldoet. Verder heeft de afdeeling liet voornemen de Groote 

of St.-Michaelis-Kerk en den voorgevel van het Bisschops

huis in de Sassenstraat te doen opmeten. 

;/De tweede vergadering was gewijd aan de behandeling 

der lokale vraag: welke resultaten heeft bet dempen der 

beide rivieren de A te Zwolle, en het rioolstelsel in deze 

gedempte vloeden gelegd, opgeleverd? Het antwoord was 

algemeen gunstig en het werk werd als zeer nuttig erkend. 

* In de derde vergadering werd dc beste en doeltref

fendste uitbreiding der stad Zwolle besproken, en eene kom

missie benoemd tot bet ontwerpen van een plan, ten einde 

dit bij den gemeenteraad in te zenden en voor bet publiek 

verkrijgbaar te stellen. 

// In de vierde of laatste vergadering behandelde de heer 

ROOSMALEN zeer uitvoerig het gezegde: over smaak valt niet 
te twisten. 

//De voorzitter en de sekretaris vertrouwen, dat zij eeu 

. volgend jaar meer uitvoerige berigten kunnen geven. 

z/Zietdaar, mijne heeren, de voornaamste lotgevallen onzer 

Afdeelingen. Wat Z 3 g ik , lotgevallen? het zijn bewijzen 

van degelijke belangstelling en bloei, die wij toejuichen 

en blijven waarderen. Een paar opmerkingen ten slotte. 

De Afdeelingen Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage kla

gen over niet genoegzame opkomst en algemeene medewer

king van de leden, terwijl niettemin door de penningmeesters 

de financiële toestand van deze drie Afdeelingen als zeer 

gunstig wordt geroemd. Ik mag niet hopen, dat maat

schappelijk en materieel welvaren bij die Afdeelingen langer 

leiden zal tot onverschilligheid der leden voor het doel dat 

zij beoogen; vooral niet tegenover die leden, welke, op het 

gevaar af van miskenning, zich steeds zoo vele moeite en 

zorgen zijn blijven getroosten. Dit als een pleister op de 

wonde cn een woord van belangstelling tegenover die klagten. 

/ / F i n a n c i ë n . Over deze heb ik niets dan goeds van 

onzen geachten penningmeester vernomen. Aan hem de 

eer, ons dat straks, in alle bijzonderheden, uiteen te zetten. 

Onze rekening is met een zeer voordeelig saldo afgesloten, 

i van welke som nog een deel tot voldoening onzer verbind-

tenissen eu betalingen moet gebruikt worden. (De rekening 

is hierachter opgenomen. Bijlage I.) 

/ / P r i j s v r a g e n . Het — met den eersten prijs — 

bekroond ontwerp van den heer A. C. B L E Y S , te Hoorn, 
zijnde een gebouw voor jaurlijksche tentoonstelling van bouw-, 
schilder-, beeld-, graveer- en andere kunstwerken, is u toe-
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gezonden, gelijk dc beide premie-prijzen van eene zooge

naamde buurt arbeiderswoningen, door de heeren DANIËL 

J. S A N C H E S , thans te Paramaribo en JAN DE H A A N alhier, 

vervaardigd. Daarenboven zijn de twee antwoorden op de 

buitengewone prijsvraag van 1803, //over de middelen, tot 

verhooging der dagloonen van den ambachtsman," van de 

heeren K . s. V A N ANDRINGA en J . H . L E L I M A N , gedrukt en 

aan de leden uitgereikt. 

//De oogst op de prijsvragen, die in 1803 zijn uitge

schreven , en door de heeren bestuurders GODEFROY, DE GREET 

en OFFXNBERG werden opgemaakt, is, althans wat de kwan

titeit der antwoorden betreft, niet ruim te noemen; maar 

aannemende dat verschillende andere prijsvragen, met zoo 

heerlijke en verleidelijke voorwaarden, veler krachten en tijd 

hebben gevorderd, zijn wij in hooge mate dankbaar aan 

allen, die der Maatschappij Tol bevordering der Bouwkunst 

indachtig zijn gebleven, en haar met daden en hunnen ar

beid hebben gesteund. 

//Op de eerste vraag, zijnde een gebouw voor publieke 

verkoopingen, is ingezonden één antwoord met de woorden 

van S C H I L L E R : Nur durch. das Morgenthor des Schonen drangst 
du in der Erkennlnisz Land. 

//Op de tweede vraag, zijnde een muziektent in een 

park, zijn ingekomen twee ontwerpen, als: Euterpe en 27 

Oktober 1864. 
» O p de derde vraag, zijnde een marmeren schoorsteen

mantel, zijn ingezonden vijf ontwerpen, als: 1° . Het pogen I 

zelfs is groo/sch in 't worstelperk der eer; 2° . Die het diglst 
bij het vuur zit, warmt zich het best; 3 ° . Eigen haard is 
goud waard; 1". Architectura en 5° . Bouwkunst. 

ffüeze ontwerpen, voorgesteld op 20 teekeningen, zijn ' 

naauwkeurig onderzocht door eene kommissie van vijf leden , 

dezer Maatschappij, de heeren A . N . GODEFROY en H . M O L E -

MANS, als bestuurders, w. KOCII (Kampen), c J . DE BRUYN 

KOPS (Delft) en j. J . VORMER (Schiedam). 
ffl'it het rapport door deze beoordeelaars ingediend, 

door het bestuur goedgekeurd, en bier ter kennisneming 

gedeponeerd, (Bijlage II hierachter) ontleen ik het volgende: 

//I". Dat het antwoord op de eerste vraag, gemerkt: 

Nur durch das Morgenthor enz., geen aanspraak op be- i 

krooning kan maken, doch dat daaraan, wegens de vele ver

diensten en zijne uitvoerigheid, het getuigschrift der Maat

schappij met eene premie van honderd gulden is toegekend, 

welke onderscheiding den ontwerper, onder teruggave van ! 

zijnen arbeid, is aangeboden; 

/ / 2 ° . dat de beide antwoorden op de tweede vraag niet 

ter bekrooning mogten worden voorgedragen, doch aan dat 

gemerkt: 27 Oktober 1864, is toegekend het getuigschrift 

der Maatschappij met eene premie van vijftig gulden, onder 

bepaling van afstand der teekeningen en het graveren op 

verkleinde schaal; 
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/ / 3 ° . dat van de vijf antwoorden op de derde vraag, het 

ontwerp N ° . 4, gemerkt Architectura, met algemeene stem

men is bekroond; zijnde bij opening van het naambriefje 

gebleken de inzender te zijn, de heer JAN VAN DEH KOOGH , 

bouwkundige te Zaandam. 

//De inzenders van het ontwerp Nur durch das Morgenthor 

enz. en van 27 October 1804 hierboven vermeld, zijn, bij 

aankondiging in de Nieuwe Rolterdamsche Courant van 25 en 

het Algemeen Handelsblad van 20 April 11., verzocht de toe

stemming tot opening van hunne naambriefjes te geven. De 

inzender van het ontwerp (muziektent,) gemerkt 27 October 

1864 heeft hieraan voldaan, eu toen is gebleken vervaar

diger te zijn de heer JAN DE H A A N , bouwkundige alhier, 

dezelfde aan wiens ontwerp voor eene buurt arbeiderswonin

gen ten vorigen jare een accessit is toegekend. 

//Mogt de inzender van het ontwerp Nur durch dus Mor

genthor enz. in ons midden zijn, dan zal de vergadering 

ongetwijfeld met veel genoegen ook zijnen naam hooren. en 

ik noodig hem uit dien bekend te maken. 

//Over de prijsvragen rest mij u mede te deelen, dat 

| de antwoorden op die van 1864, zijnde: eene bibliotheek, 

voor het eerste, een roomsch-katholieke dorpskerk, voor het 

tweede, en eene overdekte zitplaats in eenen tuin, voor het 

derde onderwerp, voVir of op 1 November e. k. worden 

ingewacht. Ik zal u , mijne heeren, dit jaar namens het 

bestuur eens geene uitnoodiging tot medewerking op de 

prijsvragen doen hoorei). Welligt is de oogst dan grooter; 

althans, het programma is u reeds in Augustus 1804 — dus 

vroeg genoeg — toegezonden. 

/ / W e r k e n d o o r d e M a a t s c h a p p i j u i t g e g e 
v e n . Van de Bouwkundige bijdragen zijn in 1804 verschenen 

het 2dB, 3 d e, 4* en onlangs het 5 d e of laatste stuk van het 

14d<! deel. Het verslag over 1803 is als bijlage tot het 8d e, 

en de twee antwoorden op de buitengewone prijsvraag over 

de arbeidsloonen zijn als bijlage tot het 5* stuk u toege

zonden. Tn het geheel dus 0 nommers. 

// Nog werd den leden de buitengewone uitgave van de 

terminus-werken aan den Rijn-spoorweg te Rotterdam, ge
bouwd onder opzigt van ons geacht lid, den heer o. B. 

V A N DER T A K , geineentc-arcliitekt aldaar, toegezonden. De 

aanzienlijke kosten, aan deze uitgave verbonden, nopen 

mij tot het beleefd verzoek, dat toch alle leden zicli een 

exemplaar van dien zeer belangrijken arbeid mogen aan-

schall'en. Als eerstvolgende extra uitgave ligt nu aan de 

beurt: het kasteel Stoulenburg bij Amersfoort, ontworpen 

en gebouwd door ons geacht lid den architekt n. j . VAN-

DEN BRINK te Rijsenburg. 

//De 10''* aflevering van de Afbeeldingen van beslaande 

oude gebouwen is verschenen en verzonden. Zij bevat 7 pla

ten van n° . 36—12. 
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u Ten einde de leden niet op te zware schatting te bren
gen en onze financiële krachten niet te boven te gaan, 
heeft het bestuur bepaald, dat in het volgend jaar de 
elfde aflevering Oude bestaande gehouwen het licht zal zien ; 
de afbeeldingen zijn in dit lokaal tentoongesteld. 

//Ook aan toezending van vragen voor de algemeene we
tenschappelijke bijeenkomst (op morgen) heeft het niet ont
broken. 

#In November 1.1. is u een twaalftal deels bekende en 
nog niet beantwoorde, deels nieuwe vragen, bij missive u°. 
91/1330 toegezonden. 

// De kommissie van redaktie en medewerking der Bouw
kundige bijdragen is dezelfde gebleven. Hare taak is, zonder 
steun van de leden, lang niet gemakkelijk en aangenaam. 
Zonder toezending van doeltreffende stukken voor het tijd
schrift, kan dit niet geregeld verschijnen. Dat is zoo klaar 
als de zon. Zijn er dus klagten, dan regarderen zij alle le
den, — behalve hen die in deze met ijver werkzaam zijn 
geweest. 

/ /Voorste l len . Geene voorstellen zijn ingekomen. 
De dag van inzending blijft telken jare bepaald op primo 
Maart. — Bestuurderen hebben over de- nog aanhangige on
derwerpen (zie verslag der 22""' algemeene vergadering, kolom 
18) briefwisseling gevoerd. Over het eerste met onzen ge-
achten korrespondent dr. c. LEEMANS te Leiden. Tot hun 
leedwezen is van hem berigl ontvangen, dat hij zijn voor
stel als afgehandeld wenschte beschouwd te zien. 

//Van het Koninklijk instituut voor ingenieurs zijn tot he
den geene verdere voorstellen of mededeelingen ontvangen. 
Over het plan tot uitgave eener Bouwkundige Terminologie 
kan ik dus niets melden. Wij hebben dat geacht ligchaam 
van onzen financiëlen en zedelijken steun verzekerd en onze 
boekerij ter beschikking van de medewerkers aan dat hand
boek gesteld. 

//De vertaling van het W'órterbuch van HEINRICII OTTE is, 
naar ik verneem, onder handen. Het is te hopen dat nog 
dit jaar het eenvoudig en hoogst nuttig vocabulaire van 
OTTE in het licht verschijne; dc uitgever blijft — zoo schreef 
hij — met bescheidenheid op de ondersteuning van het be
stuur en de leden vertrouwen. Wij hopen dat ons lid, de 
heer B R I N K M A N , en de vertaler deze zaak tot een gewenscht en 
goed einde zullen brengen en waar zij raad en hulp komen 
vragen, deze niet zullen worden geweigerd. 

//In het 22"" verslag, mijne heeren, is u, op bl. 19, 
gelijk in de nieuwsbladen van 3 Oktober 1864, herinnerd, 
dat onze wet dit jaar behoort te worden herzien, en wordt 
gij allen uitgenoodigd tot het indienen van uwe voorstellen 
vóór of op 1 Februarij j.1. — Geen uwer heeft daaraan vol
daan; de wet was dus naar uw genoegen en zonder leem
ten. Niettemin was het bestuur van een ander gevoelen 
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en overtuigd, dat de ondervinding, die gedurende 15 jaren, 
sedert de laatste wetsherziening, was opgedaan, ten alge-
meenen nutte behoorde te worden aangewend. Daarom zal 
ik de eer hebben u, in den loop dezer vergadering, namens 
mijne geachte medebestuurders een voorstel te doen, hou
dende eenige wijzigingen en bijvoegingen in de redaktie eu 
den inhoud van enkele artikelen, die het bestuur als zeer 
wenschelijk zijn voorgekomen. 

« G e s c h e n k e n . Deze zijn in even ruime mate ont
vangen als aangeboden. Die in dank en grootendeels in ruil 
ontvangen zijn: van de Koninklijke akademie van wetenschap
pen, afd. Natuurkunde, het 1", 2" en 3" stuk van het XVI' 
deel, en het 1' en 2* stuk van het XVII" deel; afd. Letter
kunde, stuk 1 en 2 van het V H P deel en een latijnsch ge
dicht ; het 5° verslag over den paalworm; het jaarboek over 
1803; het verslag over den staat der sterrewacht te Leiden 
en het verslag der kommissie tot het opsporen en bekend 
maken van overblijfsels van oude vaderlandsche kunst, over 
1803; van het Koninklijk instituut van ingenieurs: Verhan
delingen, afl. 1 en 2, 1863—1864, en Uittreksels van vreemde 
tijdschriften n°. 1, 2, 3 en 4, 1863 tot 1864; van het Ko
ninklijk oudheidkundig genootschap te Am»ter dam, het verslag 
over 1863; van de Nederlandsche Maatschappij tot bevorde
ring van nijverheid, opgerigt in 1778, de 27 deelen van 
het tijdschrift door haar uitgegeven, en het verslag der 13* 
algemeene vergadering; van de Vereeniging voor volksvlijt: 
haar tijdschrift n°. 8—12, 1863, en n". 1—9, 1864, met 
het Bijblad n°. 1—12; van de Hollandsche maatschappij van 
landbouw: Mededeelingen n°. 1 en 2 van 1863 en n°. 1 en 
2 van 1864; van het Provinciaal genootschap voor kunsten en 
wetenschappen in Noord-Brabant: Handelingen over 1863 en 
over 1864; van ons honorair lid, den heer CÉSAR DAI.V, te 
Parijs, eene brochure, getiteld: Ce que peul raconler une 
grille en fer, en de drie deelen van zijn Hoogst belangrijk 
plaatwerk, 1''Architecture privée sous NAPOLÉON III; van ons 
honorair lid, nu wijlen den heer dr. AUGUST S T Ü L E R , te Berlijn, 
een pracht-exemplaar der afbeeldingen van het door hem ont
worpen en onlangs voltooide Universildts-Gebü'ude te Konings
bergen ; van ons honorair lid, den heer PB. HITZIG , te Berlijn, 
een prachtexemplaar der afbeeldingen van het door hem 
gebouwde woonhuis des heeren R E V O L T E L L A te Triest; van 
ons lid den heer jhr. w. j. B A C K E R , toen korrespondent te 
Kampen, de jaargangen 1856 tot 1860 van het Civil Engineers 
and Architect Journal; van ons lid den beer n. P. V O O E L , te 

Gravenhage, de tweede aflevering van zijne fraaijc uitgave 
over den griekschen bouwstijl; van ons lid den heer H . J . VAN 
DEN BRINK, te Rijsenburg bij Utrecht, de 1". aflev. van een 
plaatwerk, bij FRANS BUFFA alhier verschijnende, bevattende 
eenige der door hem uitgevoerde bouwwerken; van ons lid den 
heer P. J . n. CUVPERS , te Roermond, twee geschriften, betref-
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feude de restauratie van den Munster aldaar; en van een onbe
kende de vijf nominers van het Roermonder Weekblad 1803, 
waarin dezelfde kwestie is behandeld; van ons lid den heer 
c. L . B R I N K M A N , te Amsterdam, aflev. 1, 2, 3 en 4 van 
het 2 E deel van het Album, door hem uitgegeven, onder re
daktie van ons lid den heer J . II. L E L I M A N ; van ons lid den 
heer i. GOSSCHALK alhier, 700 exemplaren zijner brochure 
over dc nationale-monumentszaak, verzoekende deze als ge
schenk, tegelijk met de Bijdrage», aan de leden te verzen
den; van ons lid den heer N . S. CALISCII alhier, 7 deelen 
van het Tijdschrift lot bevordering van nijverheid; meer heeft 
hiervan niet het licht gezien; van ons lid den heer J . H . 
LELIMAN alhier, 9 drukwerken in zake ons nationaal monu
ment ter eere van 1813—1863; waarbij een exemplaar der 
1 oplage van het protest door 02, en een exemplaar van 
de 2* oplage van hetzelfde protest door 78 nederlandsche 
kunstenaars en letterkundigen onderteekend. Nog heeft dat 
lid voor de bibliotheek toegezonden drie stuks brochures 
over hetzelfde onderwerp, geschreven door zijnen tegenstan
der, den heer professor J . w. BROUWERS alhier. — Voorts is 
ontvangen het verslag over de nationale tentoonstelling van 
metalen, in 1863 te 's Gravenhage gehouden. — Door het 
bestuur van de Publications de la Société d'archeologie dans 
le dnché de Limbourg werden voor onze boekerij toegezon
den aflev. 1 en 2 van het eerste deel. — Van den Mes
sage)' des Sciences Jnstoriques, te Gent verschijnende, ont
vingen wij 2 exemplaren der 2 ° , 3" en 4' aflev. van 1803 
en de afleveringen 1, 2 en 3 van 1804 in duplo; en einde
lijk van het Comité des inscriptions funeraire» el monumen
tale» dans la Flandre Oriëntale, te Gent, de 39 afleveringen 
van zijn tijdschrift. 

z/Ik zal u met de voorlezing van de brieven van dank
betuiging voor de geschenken die de Maatschappij aanbood, 
niet bezig houden; genoeg zij het gezegd, dat alle even be
langstellend als hartelijk waren. De Maatschappij, die daar
voor zeer erkentelijk is, volgde in deze hare vroegere gewoonte, 
en wist ieder blijk van genegenheid op onbekrompen wijze 
te waarderen. 

//Zoo werden o. a. onze honoraire leden, de Smithsonian 
institution te New-York, het Comité des inscriptions fune
raire» et monumentale» de la Flandre Orientate te Gent, de 
Nederlandsche maatschappij tot bevordering van nijverheid, 
opgerigt in 1778, en de Vereeniging van architekten m Por
tugal, met de voorhanden werken en uitgaven onzer Maat
schappij bekend gemaakt, en hierdoor breidden zich hare 
betrekkingen tot in verre gewesten uit. 

n Your onze uitgave van Afbeeldingen van oude bestaande 
gebouwen ontvingen wij de drie ons toegezegde teekeningen van 
de Bovenkerk te Kampen, van den heer r. BONDAM, vroeger ( 
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gemeente-architekt ald/ar, en laatstelijk ingenieur bij de spoor
wegen in Nederlandsch-Indië. Ik heb dat waardig lid daar
voor, tot mijnen spijt, niet kuunen bedanken, want de 
mare kwam tot ons dat hij, kort na zijne aankomst, aldaar 
was overleden. 

//De Afdeeling Amsterdam kompleteerde, met eene derde en 
laatste teekciiing, hare opmeting van het stadhuis te Naarden. 

zrDe Afdeeling Rotterdam vereerde ons archief inet vier 
fotografische afbeeldingen van den kerktoren te Amersfoort, 
die zij niet voor behoorlijke opmeting vatbaar oordeelde. 

//Verder ontving het bestuur de hooggewaardeerde uit-
noodigiug van Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken 
tot doeltrefFendc bekendmaking in Nederland van de prijs
vraag voor een Staten-paleis te 's Gravenhage, en werd onze 
Maatschappij met eenige exemplaren van het programma en 
een stel van 9 fotografische afbeeldingen des betreffende, 
namens den Minister vereerd. Die stukken hebben van 1 
tot 4 Februarij 1.1. ter visie gelegen en werden door negen 
onzer leden ingezien. Ook hier zijn zij voor belangstellenden 
tentoongesteld. Het programma verscheen bij lijds in onze 
Bouwkundige Bijdragen. Nog weinige dagen en de resulta
ten van deze prijsuitschrijving worden ons allengs bekend. 

z/Ilet bestuur werd tot bijwoning van de algemeene 
vergadering der Koninklijke akademie van beeldende kunsten 
en van die der Ambachtsschool te dezer stede uitgenoodigd. 

»Nog zijn twee invitatie-kaarten ontvangen tot bijwo
ning van het feest, dat de Maatschappij Arli et Amicitiae 
alhier, ter gelegenheid van haar 25jarig bestaan, op 2 Decem
ber 1.1., in den stads-schouwburg gaf; en drie kaarten wer
den beschikbaar gesteld tot bijwoning van de plegtige opening 
van het Paleis voor volksvlijt. Van deze uitnoodigingen heb
ben enkele leden des bestuurs gebruik gemaakt en daar ter 
plaatse deze Maatschappij vertegenwoordigd. 

« B o e k e r i j . Deze is in goeden staat, doch werd, ondanks 
hare uitbreiding, door geen enkel lid bezocht. A'ermits ten 
behoeve van bedoeld bezoek vele onkosten werden gemaakt, 
zoo oordeelen het bestuur en de bibliotheek-kommissie, dat 
zich de behoefte nan het lezen der boeken van de Maat
schappij in het geheel niet doet gevoelen, en acht genoemde 
kommissie zich gedechargeerd van hare bemoeijing in deze. 
Wij komen liefst niet meer op het bezoek der bibliotheek 
en het voorstel des betredende terug. Wij moeten ons nu 
aan twee verslagen en aan het reglement voor de boekerij, 
u in der tijd toegezonden, in elk opzigt refereren, zonder 
dat het laatste in dit jaar eene herziening noodig heeft. 

/ /Lokalen. Dc lokalen, die de Maatschappij in huur 
heeft, zijn dezelfde, en steeds voor den voorraad boek- en 
plaatwerken te bekrompen. 

#De kommissie belast met het opsporen van eene rui-
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mere woning is tot heden niet geslaagd, doch heeft haar 

mandaat nog niet ncdergelegd. Hopen wij voor haar en de 

toekomst dezer Maatschappij, in deze gewigtige aangelegen

heid, niets minder dan hel beste. 

wEn hiermede, mijne heeren! is het verslag over 1864 
ten einde. Ik acht mij vereerd u waarheid en feiten te heb
ben voorgedragen, die, naar mijne bescheidene meening, even 
belangrijk zijn voor de geschiedenis van de Maatschappij 
Tol bevordering der Bouwkunst, als voor hare leden. Alvo
rens ik dit verslag mag sluiten, rest mij een aangename 
pligt , namens het bestuur, en ik ben overtuigd ook voor 
u allen te vervullen : die der dankbaarheid. 

ii Zal ik hel u herhalen, dat wij een zegenrijk maatschap
pelijk jaar hebben doorleefd? 

//Zal ik u wijzen op de geschenken, op de teekeningen, 
en op de vele en velerlei kunst- cn bouwvoorwerpen hier 
ten toon gesteld? 

//Behoef ik u, mijne heeren, naar aanleiding van het 
kunstgenot, ons door vele leden in dit lokaal aangeboden, 
te herinneren, dat velen deze Maatschappij onafgebroken 
indachtig blijven? 

«Zal ik u hier berigt geven over den bclangloozen af
stand van bijdragen voor het tijdschrift en de trouwe toe
zending van teekeningen voor onze verschillende uitgaven? 

H Zal ik u nog eens het in dit jaar op nieuw vermeer
derd ledental te binnen brengen, eu de meerdere genegen
heid toejuichen, die zich tot meer algemeencn aankoop on
zer boek- en plaatwerken, zoo merkbaar in het jaar 1864, 
heeft doen kennen? 

//Daarvoor, mijne heeren, zijn wij dank verschuldigd. 
Wie onze Maatschappij steunde en liefhad, deed niets meer 
dan zijnen pligt, en pligtsbetrachting brengt altijd haar 
eigen loon mede. 

// Maar wat ik niet in bet vergeetboek mag opteekenen, 
dat is: u met aandrang cn bescheidenheid op dezen avond 
alle belangstelling te verzoeken voor den vervolge, voorde 
toekomst dezer Maatschappij, en u te herinneren, dat haar 
doel hoofdzakelijk door algemeene medewerking en eendrag-
tigen zin kan bevorderd en zelfs bereikt worden. 

//Wilt gij dit, geachte medeleden,, welnu, wacht dan 
nimmer tot dat anderen u de middelen daartoe aanwijzen, 
maar toont met woord en daad, dat gij steeds bereid zijt 
ons aller hoofd en hart met den schat uwer bouwkennis en 
ervaring te verrijken. 

ii Werken is leven, en het in onzen tijd goed cn knap 
leven voor eene kunst, die wel wat meer algemeen bekend 
en geëerd diende te zijn, ook bij hen die zich als niet des
kundigen op den voorgrond stellen om haar tc oordeelen, 
is niet zoo gemakkelijk als menig schrijver van allerlei ïno-
zaïkjes dit heeft trachten te betoogen. Dat leven heeft altijd 
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met tegenspoeden en werkelijkheden te worstelen, die er zoo 
dikwerf alle poëzij, alle kinderlijkheid en heerlijkheid aan 
ontnemen. 

z/IIier, in dezen kring, kan door gemeenschappelijk over
leg, veel, zeer veel worden overwonnen en geregeld. Daarom, 
mijne heeren, hebbe ieder le courage de son opinion, blijve 
dien moed behouden en store zich niet aan allerlei be
krompen of lang versleten voorstellingen, die over de kunst 
en het ambacht worden voorgedragen en tc boek gesteld. 
"Wij leven in de tweede helft der 19" eeuw, en mogen spre
ken en handelen waar onze pligt het gebiedt. Dat is een 
voorregt van ons. De publieke opinie ziet op ons, want 
wij handelen te zamen en in het openbaar. Geven wij haar 
met volle teugen. Trachten wij haar naar ons beste weten te 
veredelen, en meer en meer vatbaar tc maken voor de ge
nietingen des geestes, wat de bouwkunst zelve, en voor de 
genietingen van het verstand, wat hare wetenschap en toe
passing betreft. Scheiden wij nooit bet een van het ander 
te sterk af. Dat publiek gevoelen, dat algemeen oordeel, 
in den geest van onzen tijd uitgesproken, blijve ons even 
dierbaar, als de wetten der kunst, de kracht en magt der 
wetenschap, de uitvoering van het ambacht, het onafschei
delijk verband tusschen theorie en praktijk, waaraan wij 
vrijwillig ons aardsche kunstleven, onze krachten wijden. 

//Voor hem die, zoo als SHAKESPEARE zeide, music 
in his soul heeft, is onze kunst niet hetzelfde, als voor 
dengene, die aan de eischen van het maatschappelijk bestaan 
hecht en deze tracht na te leven. Het ideale-poëtische 
staat hier en bijna overal tegenover het reëlo-prozaïsche. 
Hoe het zij, offeren wij noch te veel aan het een, noch te 
weinig aan het ander. Alleen een te bewaren evenwigt tus
schen beide kan een degelijke kunst van onzen tijd doen ont
staan, die op hare beurt voor geest en verstand eene ge
lijke mate van genieting zal meebrengen. 

z/Maar daartoe moeten wij allen genegen zijn met trouw 
te arbeiden en, als aalles spel is," ook eerlijk spelen. 

z/IIet is altijd een verhevene taak, als men zijne krach
ten geeft ter bereiking van een goed doel; maar het is nog 
meer beteckenend, als wij weten te geraken tot de onbe
perkte erkenning van al wat waarachtig, nuttig, schoon 
en edel is. Dat geschiedt vooral niet door de voordragt van 
allerlei bovenmenschclijke idealen in kunst en over kunst
zin. Beschouwen wij allen, die, in meer of mindere mate, 
ons tot die verhevene bestemming trachten op te voeden 
en in te lichten, als onze waardige kunstorganen, als onze 
degelijke raadslieden, als onze opregte vrienden. 

»Als een van die organen, worde in Nederland ook onze 
nederlandsche Maatschappij Tot bevordering der Bouwkunst 
al meer en meer erkend. 

//Zij kan en zal blijven doen, wat voor iedere afzonder
lijke kracht te zwaar is. Zij zal en wil hare en onze kunst 
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steeds tot hooger brengen, mits er in overleg en aanhou
dend worde gearbeid; zij wil en moet het regt, het wezen 
der kunst, die zij weldra vijf-en-twintig jaren onafgebroken 
heeft bevorderd, blijven voorstaan en beide trachten te ver
edelen, en onze Maatschappij zegge dan voor het overige, 
gelijk hij, wien de eer te beurt viel, namens zijne geachte 
medebestuurders u, mijne heeren, dit verslag ter goedkeu
ring voor te dragen: Wie niet mei ons is, is tegen ons." 

De voorzitter betuigt den dank van het bestuur en der 
vergadering aan den sekretaris, voor het door hem uitge-
bragt verslag, en rigt tot de leden de vraag of zij dit goed
keuren. 

Deze vraag wordt toestemmend beantwoord. Daarna 
berigt de voorzitter dat aan de orde is het doen van reke
ning er. verantwoording door den penningmeester, en noo-
digt hem daartoe uit. 

Uit de voordragt van den penningmeester blijkt, dat in 
het jaar 1864 is ontvangen met inbegrip van het batig 
saldo over 1863 / 10553.26 
en uitgegeven ƒ 6401.135 

zoodat de maatschappelijke kas sluit met een 
batig saldo van 7 / ~ 4 Ö 5 9 . 1 2 5 

De vergadering ontvangt deze mededeelingen met blijk
baar genoegen. (Zie bijlage I, hierachter.) 

De voorzitter brengt den penningmeester zijnen dank, en 
dien van het bestuur voor het gehouden beheer, en benoemt, in 
vereeniging met hein, de heeren B. REINDEHS (Zwolle), H . J . 

KOPER (Amsterdam) en p. j. MOUTHAAN ('S Gravenhage) tot 
leden der kommissie , ten einde de rekening te onderzoeken. 

Alvorens eene pauze wordt ingesteld, vraagt de voor
zitter of de inzender van bet ontwerp gemerkt: Nur durch 
das Morgenthor des Schonen drdngst du in der Lrkenntniss 
Land tegenwoordig is, en zoo ja, of hij zich dan wil be
kend maken. 

Aan dit verzoek wordt niet voldaan. De sekretaris zal 
derhalve de oproeping in de dagbladen herhalen. 

Gedurende den tijd dat genoemde kommissie zich met 
de verifikatie van het geldelijk beheer onledig houdt, wor
den de tentoongestelde teekeningen, bouwvoorwerpen en 
boekwerken door de leden bezigtigd. 

Deze voorwerpen zijn: 
1°. De 20 teekeningen, als antwoorden op dc prijsvra

gen van 1863 ingezonden. 
2°. Drie teekeningen van den toren der hervormde kerk 

te Rhenen, geschenk van de Afdecling Botterdam. 
3°. Drie teekeningen van het stadhuis te Alkmaar, ge

schenk van de Afdeeling Amsterdam. 
4°. Vier afbeeldingen in photografle van den kerktoren ! 

te Amersfoort, geschenk van de Afdeeling Botterdam. 

- 18 — 

5°. Eene teekening van het kasteel Popkensburg te 
St. Laurens nabij Middelburg; drie teekeningen van het huis 
ter Horst onder Wassenaar; zes teekeningen van de oude 
kerk der hervormde gemeente te Reuknm, en twee photogra-
fische afbeeldingen van dit gebouw, al welke gebouwen door 
de zorg der Koninklijke akademie van wetenschappen zijn op
gemeten, en door hare kommissie voor de overblijfsels van-
oude vaderlandsche kunst, op verzoek van het bestuur dezer 
Maatschappij, zeer bereidvaardig hier ter beschouwing wer
den afgestaan. 

6°. Het geschenk van de Nederlandsche maatschappij tot-
bevordering van nijverheid, opgerigt in 1778; de geschenken 
van de honoraire leden AUGUST S T Ü L E R , PK. K I T Z I G , CÉSAR 

D A L Y , en van onze leden, de heeren N . s. CAI.ISCII, jhr. w. 
HACKER, C. L . B R I N K M A N , II. J . VAN DEN' BRINK, II. P. VOGEL 

en i. cossciiALK, allen hiervoren vermeld. 
7°. De teekeningen voor de elfde aflevering der Af-

beeldingen van oude beslaande gebouwen; de negen nhoto-
grafische afbeeldingen, behooreiule bij de prijsvraag voor 
het Staten-paleis; de teekeningen voorstellende de gevan
genis te Luik, door wijlen den architekt DUMONT ge
bouwd; de photograflsche afbeeldingen van het kasteel S/ou-
tenburg, nabij Amersfoort, door den architekt n. j . V A N 
DEN BRINK gebouwd; de vier eerste afleveringen van het 
Album, uitgegeven door den heer c. L . B R I N K M A N ; de tee
keningen van de vischmarkt te Amsterdam, ontworpen door 
den gemeeiite-architekt, den heer B. DE OREEF J Z . ; eenige 
teekeningen van gebouwen, ontworpen door den heer ,r. F . 
HETZELAAR, bestemd voor de 'Bouwkundige bijdragen; vijf 
photografiën van merkwaardige cn oude gebouwen te Leiden, 
Gorinchem en 's Gravenhage; vier burgerhuis-geveltoppen uit 
de 17' eeuw, nog te Amsterdam aanwezig en geschetst door 
J . i i . I .ELIMAN; een honderdtal teekeningen van de jongens 
der ambachtsschool alhier, met een veel grooter aantal werk
stukken , door ben als voorbereidende studiën tot de groote 
praktijk vervaardigd. 

8°. Voorts hadden de leden pit. LINDO & C°. te Del/s
haven, vele en velerlei bouwvoorwerpen uit cement, O R E M E R 

& C°. te Bolsicard, van gebakken aarde, J. FISCHER & C°. , van 
glas, en N. REDKKKR & C°. alhier, van ijzer en z ink , toege
zonden, die allen met bijzonderen dank zijn ontvangen. 

Na de pauze, geeft de voorzitter het woord aan de hier
boven vermelde kommissie, en wordt door den heer REIN DE its 
namens haar berigt, dat de administratie van den penning
meester, na een naauwgezet onderzoek, in elk opzigt is ge
bleken akkoord te zijn. De kommissie betuigt haren dank 
voor de bijzondere zorg en naauwkeurigheid, waardoor het 
geldelijk beheer zich kenmerkt. 

De voorzitter dankt de kommissie voor hare bereidvaar
digheid en haar rapport, brengt deu penningmeester de wel• 
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verdiende hulde, en dechargeert hem over het jaar 1864. 
Ten blijke van algemeene goedkeuring wordt de rekening 

en verantwoording door den voorzitter en den sekretaris on
derteekend. 

Daarna wordt overgegaan tot de benoeming van twee be
stuurders, ter vervanging van de heeren J . V E R H E Y en H , M O L E 

M A N S , die dit jaar, ingevolge art. 14 der wet, moeten aftreden. 
Als kandidaat-bestuurders zijn door het bestuur voorge

steld de heeren J . V E B H B Y , H . MOLEMANS, P. J . H . CUYPERS, 

W. A. FROGER e l l II. J . KOPER. 

Uit de 62 stembriefjes, die zijn ingekomen blijkt, dat 
zijn uitgebragt 118 geldige stemmen, terwijl zes briefjes 
van onwaarde worden verklaard. 

De uitslag van de stemming is deze: 
de heer j . V E R H E Y 55 stemmen, 
n u li. MOLEMANS 46 // 

II il P. J . II. CUYPERS 5 // 

II ii w. A. rUOOER 6 H 
II ll II. J . KOPER 6 il 

en van onwaarde of in blanko 6 // 
te zamen 124 stemmen. 

De voorzitter verzoekt de heeren 3. V E R H E Y en H . M O L E 

M A N S , beide met groote meerderheid van stemmen herko
zen, zich die keuze te laten welgevallen en als bestuurders 
in functie te blijven. Beide heeren verklaren zich daartoe 
bereid. 

Aan de orde is de behandeling van voorstellen. 
De sekretaris herinnert de mededeeling van het verslag, 

en berigt dat geene voorstellen zijn ingezonden. 

De voorzitter geeft kennis, dat zal worden overgegaan 
tot de voorlezing van het voorstel des bestuurs, ten opzigte 
der wetsherziening. 

Dit voorstel luidt aldus: 

//Mijne Heeren! 

//Het bestuur, zich refererende aan hetgeen, in het ver
slag, door den sekretaris ten opzigte der wetsherziening is 
gezegd, heeft de eer aan de vergadering te berigten, dat 
verscheidene bijeenkomsten zijn gehouden, ten einde eenige 
noodige wijzigingen en bijvoegingen in onze wet te bespre
ken, en die aan uwe goed- of afkeuring te onderwerpen. 

ffHet bestuur, overtuigd dat sedert de vijftien jaren, 
gedurende welke de wet niet is herzien, zich zoowel in de 
redaktie als in de bepalingen van enkele artikelen leemten 
hebben voorgedaan, die verbetering en aanvulling wenschelijk 
maken, vleit zich dat de vergadering de navolgende wijzi
gingen zal gelieven te beschouwen als haar ten beste van 
den werkkring dezer Maatschappij voorgesteld. 

H In de eerste plaats, diene hier een voorstel van het 

' bestuur, tot indeeling onzer wet iu hoofdstukken, met ver
zoek eener volmagt, tot verbetering van al die kleinere 
korrektiën in de redaktie, welke den goeden gang dezer Maat
schappij niet anders dan kunnen bevoordeelen, zonder haar 
doel eenigermate te wijzigen. 

//In artikel 0 staat: ////Tot het waarnemen van de ver
schillende maatschappelijke belangen in de onderscheidene 
plaatsen des rijks waar eenige leden gevestigd zijn, kunnen 
uit hun midden door het bestuur benoemd worden leden 
korrespondenten"" enz. Het bestuur stelt voor te lezen: 

////Tot de waarneming van de verschillende belangen der 
Maatschappij, kan het bestuur voor iedere plaats in Neder
land, alwaar minstens twaalf leden gevestigd zijn, benoe
men een lid-korrespondent."" 

//In artikel 8 staat: ////Zullende er geene door de Maat
schappij uit te geven stukken aan de hieraan in gebreke 
blijvende leden (dezulken die vóór den 1 Maart hunne kon-
trihutie niet hebben betaald) worden uitgereikt. Wanneer 
zij na het einde des jaars aan hunne verpligting ten deze 
niet mogten hebben voldaan, zoo zullen zij van de lijst der 
leden worden geschrapt."" 

//Het bestuur stelt voor te lezen: ////Aon de leden die na 
herhaalde aanmaning in gebreke blijven hunne kontributie 
te voldoen, wordt de toezending van de werken der Maat
schappij gestaakt. Wanneer een lid vóór primo Mei van 
elk jaar zijne kontributie niet heeft voldaan, dau wordt 
hij, zonder kennisgeving, door het bestuur van de leden
lijst afgevoerd."" 

//In artikel 14 staat: ////Jaarlijks treden twee leden des 
'• bestuurs af,"" enz. ////Tot de benoeming der beide nieuwe 
i bestuurders zal er door het bestuur eene nominatie van vijf 

personen worden voorgedragen, uit welke door de op die 
vergadering tegenwoordig zijnde leden bij volstrekte meer
derheid eene keus zal worden gedaan."" 

u Het bestuur stelt voor te lezen : ////Tot benoeming der 
beide nieuwe bestuurders doet het bestuur eene voordragt 
vau vijf personen. Deze voordragt van kandidaten is ech
ter in geen opzigt verbindend, om daaruit eene keuze te 
doen. Geene benoeming is geldig, dan die met volstrekte 
meerderheid van stemmen gedaan."" 

//In artikel 20 staat: //«/De penningmeester is belast 
met de ontvangst en uitgaaf der geldeu,"" enz. //(/Hem 

1 is voorts de zorg opgedragen van het nazien van alle inge
komen rekeningen enz." " 

//Het bestuur stelt voor te lezen: nu De penningmeester 
| is belast met de ontvangst en uitgaaf der gelden"" enz. 

ii//Hij verifieert de rekeningen, in vereeniging met den 
voorzitter en den sekretaris, welke beide van hunne goed
keuring door hunne onderteekening doen blijken, alvorens 

' die rekeningen worden betaald."" 
//In artikel 23 staat: //»Het bestuur vergadert zooveel 

malen als de te behandelen werkzaamheden het zullen ver-
eischen, en wel telkens wanneer de voorzitter zulks noodig 
keurt"" enz. 

//Het bestuur stelt voor te lezen: ////Het bestuur verga
dert zoo dikwerf als de voorzitter dit op advies en in over
leg met den sekretaris noodig acht, of wanneer de meerder
heid van de bestuursleden zulks verlangt."" 

//In artikel 25 staat: ////Deze prijsvragen worden op de 
eerste bestuursvergadering na de algemeene vergadering vast
gesteld, en door de dagbladen bekend gemaakt."" 

//Het bestuur stelt voor te lezen: ////Deze prijsvragen 
worden in de maand Augustus van elk jaar den leden toege
zonden, en door eenige dagbladen en tijdschriften hekend 
gemaakt."" 

//In Artikel 35 staat: ////De door de Maatschappij uitte 
loven prijzen bestaau in: 
1°. Een vereerendgetuigschift voorzien van hetzegel der Maat

schappij , met eene som van twee honderd en vijftig gulden. 
2°. Een dergelijk getuigschrift, met eene som van honderd 

gulden. 
8°. Een dergelijk getuigschrift, met eene som van vijf-en-

twintig gulden."" 
//Het bestuur stelt voor te lezen: 

ff//l°. Het getuigschrift der Maatschappij van haar zegel 
voorzien, met eene som van drie honderd gulden. 

2°. Het getuigschrift als boven, met eene som van honderd-
vijftig gulden. 

8°. Het getuigschrift als boven, met eene som van vijftig 
gulden." " 
//Artikel 88. Het bestuur stelt voor dit te doen ver-

vallen, daar onze tentoonstellingen geregeld op onze alge
meene vergaderingen worden gehouden. 

// In artikel 40 staat: »// De bekroonde stukken met de 
toelichtende beschrijvingen zullen worden in plaat gebragt 
en gedrukt voor rekening der Maatschappij."" 

z/llet bestuur stelt voor te lezen: //«De ontwerpen en 
verhandelingen, die met prijzen en premiën zijn bekroond, 
worden door de Maatschappij uitgegeven, en op zoodanige 
wijze gegraveerd, gedrukt en verspreid, als het bestuur het 
meest geschikt zal oordeelen."" 

//Iu artikel 45 staat: «///Voor de oorspronkelijke bijdra
gen zal een hororarium van tien tot vijftien gulden per vel 
druks, en voor de vertaalde vau drie tot vijf gulden, aan de 
inzenders bij de goedkeuring en plaatsing hunner artikelen 
worden te goed gedaan, terwijl"" enz. 

//Het bestuur stelt voor te lezen: ////Voor de oorspron
kelijke bijdragen zal, des verlangd, een honorarium van twin
tig gulden per vel druks a 16 kolommen der Bouwkundige 
bijdragen, en voor eene vertaling van acht tot twaalf gul
den per dusdanig vel, na de opname van iedere bijdrage 
worden betaald; terwijl"" enz. 

z/In artikel 50 staat: «//Alle voorstellen welke de leden 
ter behandeling op de algemeene vergadering wenschen ge
bragt te hebben, zullen schriftelijk, uiterlijk vier weken vóór 
die vergadering aan het bestuur moeten worden ingezonden."" 

//Het bestuur stelt voor te lezen: ////Ieder voorstel dat 
eenig lid ter algemeene vergadering wenscht behandeld te 
zien, behoort vóór of op den 1 Maart van het loopende 
jaar, te worden ingezonden bij den sekretaris der Maat
schappij. Alleen zoodanig ingediende voorstellen worden 
door het bestuur in aanmerking genomen en onderzocht."" 

//Iu Artikel 58 staat: ////Eene maand vóór de algemeene 
vergadering zenden zij (de afdeelingen) een kort verslag in 
van hetgeen in het afgeloopen jaar in hare vergaderingen is 
verrigt."" 

//Het bestuur stelt voor te lezen: ////De besturen der 
afdeel ingeu zijn gehouden tot het jaarlijks indienen van een 
verslag der werkzaamheden, welk verslag vóór of uiterlijk 
op primo Junij van elk jaar bij den sekretaris der Maat
schappij wordt ingewacht." " 

//In Artikel 59 staat: «//Deze afdeelingen kiezen hun 
eigen bestuur, dat echter minstens voor twee derde gedeelte 
uit leden der Maatschappij moet bestaan,"" 

//Het bestuur stelt voor te lezen: ////Deze afdeelingen 
benoemen haar bestuur, dat minstens voor de helft uit le
den der Maatschappij moet zijn gekozen."" 

//In artikel 63 staat: ////Alle voorstellen tot verandering 
der wet moeten vier maanden vóór de daartoe bestemde al
gemeene vergadering behoorlijk gemotiveerd aan het bestuur 
worden ingezonden; de later ingekomene mogen niet in aan
merking genomen worden."" 

//Het bestuur stelt voor te lezen: ////Alle voorstellen 
tot wijziging of herziening der wet, behooren minstens drie 
maanden vóór de daartoe bestemde vergadering in Junij of 
Julij te houden (art. 48), dus vóór primo Maart, bij den 
sekretaris van het bestuur te zijn bezorgd. De na dit tijd
stip toegezonden voorstellen blijven buiten aanmerking."" 

z/In art. 71 staat: ////De Maatschappij kan niet ontbon
den worden, dan met toestemming van minstens drie vierde 
der stemhebbende leden." " 

//Het bestuur stelt voor te lezen: ////De Maatschappij 
kan niet ontbonden worden, dan op eene te beleggen alge
meene vergadering, en met goedkeuring van minstens het 
drie vierde deel der aldaar tegenwoordige leden."" 

//Het slot der wet luidt: ////Aldus vastgesteld door de 
achtste algemeene vergadering van de Maatschappij Tot be
vordering der Bouirhni.il, gehouden op Maandag 10 Junij 
1850. Het bestuur der Maatschappij: i>. D. B Ü C H L E R , voor
zitter; c. w. M . K I . I J N , vice-voorzitter; A . C. PIEHSON, pen
ningmeester; J . V A N S T R A A T E N , M . O . TETAR VAN E L V E N , G . 

MOELK J R . , j . o. VAN GENOT en i. WARNSINCK, sekretaris."" 
//Ook dat slot, mijne heeren, is niet meer van kracht, 
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en behoort gewijzigd te worden, want reeds zijn vier van 
de onderteekenaars tot hooger leven en bestemming geroe
pen. Daartegenover mogen wij ons verheugen, mijne heeren, 
dat een gelijk aantal op heden nog onze geachte medeleden 
zijn, waarvan (enkel en) voortdurend de heer D, i). B Ü C H L E R , 

thans onze voorzitter-honorair, in functie is gebleven. 
// Worden nu bovenstaande voorstellen tot herziening der 

wet door deze vergadering goedgekeurd, en worden daaren
boven de thans fungerende bestuurderen gemagtigd, de 
kleine wijzigingen bij te voegen, die ook in de redaktie der 
wet noodig zijn geworden, dan zal ook deze onze werkzaam
heid, naar wij hopen, onzer Maatschappij tot zegen zijn. 

«Bestuurders herdenken niet dan met weemoed en ach
ting hunne afgestorven voorgangers, die de laatste wetsher
ziening in uwe vergadering van 1850 voorbereid, en met 
hunne geëerde naaiuleekening bekrachtigd hebben. Het be
stuur heeft het voetspoor van vroegere bestuurders gevolgd, 
en onder hulde en dank voor hurne bemoeijingen achtten 
zij zich niettemin vereerd, hun werk in uw midden te mo
gen vervolgen en uitbreiden. 

//Het is daarom, mijne heeren, dat het bestuur in deze is 
opgetreden, en uwe goedkeuring te geinoet ziet op dit zijn 
voorstel tot wetsherziening iu 1805." 

Na eenige toelichting van den voorzitter over enkele 
wijzigingen in het voorstel opgenomen, wordt het in dis-
kussie gebragt, en ieder artikel afzonderlijk behandeld. 

De artt. 6 en 8 worden aangenomen, zoo als het be
stuur heeft voorgesteld ze te lezen. 

De wijziging van art. 14. geeft aanleiding tot vele en 
velerlei bespreking. 

De heer .t. F. M E T Z E L A A R wil den leden het regt toege
kend zien, zeiven eene voordragt van bestuurders te doen. 

De sekretaris is van meening, dat de wijziging in elk 
opzigt strekt tot uitbreiding van het regt der leden, ten einde 
hun in de keuze van bestuurders volkomene vrijheid te laten. 

De heer .1. F . METZELAAR antwoordt, dat verbrokkeling 
van stemmen hiervan het gevolg zijn kan, tenzij de Afdee
ling Amsterdam zich met de keuze inlate en daarop invloed 
uitoefene. 

De voorzitter deelt dit gevoelen niet, omdat niet alle leden 
der afdeeling Amsterdam tevens leden der Maatschappij zijn. 

De heer B. REINUERS oppert de vraag, of het noodzake
lijk is dat de bestuurders te Amsterdam woonachtig zijn. 

De voorzitter antwoordt hierop bevestigend, even als 
verschillende sprekers. 

De heer ï'. J. MOUTHAAN acht het door den heer REIN-

DER.S aangevoerde hier te onpas; hij wenscht het artikel 
te behouden, zelfs zonder de liberale wijziging. 

De voorzitter herinnert, dat het bestuur gemeend heeft 
elke verdenking van vasthoudendheid te moeten voorkomen. 

De heer i. GOSSCHALK. beschouwt den maatregel van het 
bestuur als nutteloos. Omdat de leden te laat van de kan
didatenlijst kennis krijgen, stelt hij voor aan dit bezwaar 
te gemoet te komen, door die lijst twee maanden vooraf 
bekend te maken. Hij ondersteunt hetgeen door den heer 
METZELAAR is gesproken. 

De heer o. li. KUIPER vereenigt zich met den heer MOUT

HAAN en oordeelt, dat juist het verschil van gevoelen, 
hetwelk ook bij de bestuurders aanwezig kan zijn, den le
den altijd ecu goed voorstel ten opzigte van de kandidaten 
waarborgt. 

De heer J . F . METZELAAR verklaart, dat hij aan elk lid 
het regt wil toegekend zien, te kiezen wie hem goeddunkt. 

De sekretaris is dit volmaakt eens, en leest daarom het 
artikel met zijne wijziging nog eens voor. 

De voorzitter maakt de opmerking, dat het voorstel 
van het bestuur, en niet van de leden, komt. Wil de ver
gadering de wijziging niet, zij is in hare stemming geheel vrij. 

De heer i . GOSSCHALK zou het wenschelijk achten, en 
stelt als amendement voor, dat de leden minstens één 
maand vóór den dag der verkiezing, met de opgave van de 
kandidaat-bestuurders worden bekend gemaakt. 

De heer J . SHIT oordeelt deze wijziging van het artikel 
niet zoo juist als die door het bestuur voorgesteld, welke 
hij meent dat door vele leden zal aangeuutmen worden. 

De voorzitter brengt in omvraag het amendement van 
den heer GOSSCHALK , (wijziging van het voorstel des be-
stuurs op art. 1 V), tegenover dat van den heer MOUTH A A N , 

(onveranderd behoud van dit artikel.) 
34 stemmen verklaren zich voor en 24 tegen de wijzi

ging door het bestuur voorgesteld. 
Daar in art. 06 der wet het -'/3 gedeelte der stemmen 

van de ter vergadering tegenwoordig zijnde leden, voor 
iedere verandering in de wet wordt gevorderd, en dit niet 
het geval is, zoo blijft het artikel zoo als het vroeger was, 
dus onveranderd, en ingevolge het preadvies van de heeren 
H O U T H A A K en KUIPER. 

De artikelen 20, 23, 25 en 35 worden aangenomen 
zoo als die door het bestuur gewijzigd zijn voorgesteld. 

Evenzoo worden de voorstellen ten opzigte van de ar
tikelen 38 (dat vervalt), 40 en 45, na de toelichting van 
den voorzitter en den sekretaris, door de vergadering aan
genomen. 

Artikel 50 geeft den heer i . GOSSCHALK aanleiding een 
amendement op het preadvies des bestuurs voor te stellen. 
Spreker oordeelt dit zonder nut te zijn, vooral als het be
stuur in minder homogenen zin zou moeten preadviseren. 

De voorzitter en de sekretaris betoogen de noodzake
lijkheid van het behoud in deze, en achten het preadvies 
van het bestuur, vooral op financieel terrein, van het 
hoogste belang. 

De heeren HOUTHAAK en KRIJGSMAN deelen dit gevoelen, 
waarna de heer GOSSCHALK verklaart zijn amendement in 
te trekken. 

Daarna wordt artikel 50 aangenomen, zoo als het is 
voorgesteld. 

In artikel 58 wordt, op voorstel van den heer p. j . 
HOUTHAAN bepaald, dat de jaarlijksche verslagen der afdee 
lingen uiterlijk op of vóór den eersten Junij van elk jaar, 
bij de sekretaris der Maatschappij, worden ingewacht. Door 
deze bepaling kan de algemeene vergadering niet vroeger 
dan in de maand Junij of Julij gehouden worden, en zal 
dienovereenkomstig het artikel 48 worden gewijzigd. 

Artikel 59 wordt goedgekeurd , terwijl de termijn in art. 
03 voor de toezending van voorstellen, wordt bepaald vóór 
of op primo Maart van elk jaar. Hij art. 03 wordt tevens 
bepaald dat het bestuur wederkeerig zijne voorstellen tot 
wijziging der wet vóór 1 Maart van het jaar tot die her
ziening bestemd , ter kennis van de afdeelingen zal brengen. 

Artikel 71, en het te veranderen slot der wet van 1850 
worden aangenomen, overeenkomstig de voorstellen van het 
bestuur. 

Daarna wordt door de vergadering, op voorstel van den 
voorzitter, de wet in haar geheel en bij akklamatie goedge
keurd, en op verzoek van den sekretaris vastgesteld, dat de 
nieuwe wet, primo Janüarij 1866 in werking zal komen, en 
vóór dat tijdstip den leden zal worden toegezonden. 

De heer METZELAAR kan zich niet geheel vereenigeu met 
de wijze van behandeling der voorgestelde wetsherziening, 
daar deleden, naar zijne meening, niet genoegzaam voorbe
reid waren. 

De voorzitter en de sekretaris deelen die meening niet, 
op grond dat in twee achtereenvolgende verslagen dc her
ziening der wet is herinnerd, en bovendien, bij aankondiging 
in de dagbladen, de leden zijn uitgenoodigd hunne voorstellen 
in te dienen. Aangezien de leden zich hiervan onthielden, 
heeft het bestuur \ an zijn regt gebruik gemaakt en de noo
dige veranderingen beraamd, ten einde die aan het oordeel 
der algemeene vergadering te onderwerpen. 

Alsuu wordt overgegaan tot het uitreiken der getuig
schriften. 

De voorzitter overhandigt den heer JAN DE H A A N , van 
Amsterdam, het getuigschrift met premie van 50 gulden, 
voor zijn ontwerp eener muziektent en geeft den wensch te 

kennen, dat een volgend werk van dien inzender, hoe eerder 
hoe liever, eene volledige bekrooning worde waardig gekeurd. 

De heer JAN VAN DER K O O G H , vau Zaandam, ontvangt uit 
handen van den voorzitter, het getuigschrift met den prijs 
van J ' ï 5 , die hem , voor zijn ontwerp van een schoorsteen
mantel, door alle beoordeelaars is toegekend. 

Heide heeren danken den voorzitter voor zijne toespra
ken en de ontvangen eereblijken. 

De voorzitter vraagt, «elke leden ter algemeene bijeen
komst van morgen over de eene of andere vraag wenschen te 
spreken. 

De sekretaris berigt, dat bij hem is ingekomen een ant
woord van den kapitein ingenieur vv. p. o. L. VAN HOOFP te 
Woerden, over de vraag oi.der n°. 11 opgenomen, betref
fende het draagvermogen van palen. 

De heer w. c. VAN GOOR wenscht de vragen 1, 2 ,3 , 4 
en 5 te behandelen. 

De heer li. vv. VETII verzoekt over vraag 8 te spreken. 
De heer j . it. LELIMAN stelt zich voor, een opstel over 

de zes eerste vragen ter tafel te brengen. 
De heer KRIJGSMAN vraagt het woord. 11ij is over

tuigd dat de dank der vergadering aan den heer sekreta
ris voor zijn verslag, en aan den heer penningmeester voor 
zijne administratie, ten volle verdiend is en hun welge
meend is toegebragt geworden. Spreker acht het zich 
een aangciiamen pligt den voorzitter hulde te brengen voor 
de wijze, waarop hij de vergadering heeft weten te leiden, 
en de belangen voorstaat van de Maatschappij, die hem on
getwijfeld nog langen tijd als haren voorzitter wenscht te 
behouden. 

De voorzitter vraagt wie van de leden het woord ver
langt, en daar geene sprekers zich aanmelden, zoo wordt 
de 23'"'algemeene vergadering gesloten, onder dankzegging 
voor de belangstelling, zoo door de tegenwoordigheid, als 
door den goeden, eensgezinden geest, van du leden, op 
nieuw en in zoo ruime mate, Ter bevordering der Bouwkunst, 
in deze Maatschappij getoond. 

Overeenkomstig de aan teekeningen, gehouden ter alge
meene vergadering vau 13 Junij lNiiö. 

NAMENS IU:T BEBTOUB, 

I V M k r d M ' i s t l r r V l a a t - r h a p i i i j 

Tut bevordering der htwokumt, 

J . II. L E L I M A N . 
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Bijlage II. 

RAPPORT DER KOMMISSIE VAN BEOORDEELING, OVER DE ONTWERPEN 
als antwoorden ingekomen op de prijsvragen, die in het jaar 1863 door de Maatschappij 

Tot bevordering der Bouwkunst zijn uitgeschreven. 

/ /De kommissie, benoemd tot het onderzoeken van de 

antwoorden op de in 1863 uitgeschreven prijsvragen van de 

Maatschappij Tot bevordering der Bouwkunst, is, na een af

zonderlijk onderzoek, den 11 Maart 1.1. bijeengekomen. Zij 

heeft de eer, als resultaat van hare beraadslagingen, u het 

volgeude rapport aan te bieden: 

//Op de eerste prijsvraag, een gebouw voor publieke ver-

koopingen, is ingekomen één ontwerp onder de zinspreuk : 

Nur durch das Morgenthor des Schonen drangst du in der 
Frkemili/iss Land. 

</De platte gronden zijn geteekend op eene schaal van 

7.5 streep, in plaats van 1 duim per el zoo als het pro

gramma verlangt. De toegang vau de zaal voor publieke 

verkoopingen bestemd is te ver van den hoofdingang ver

wijderd; evenzoo wenschte men liever het kantoor bij den 

hoofdingang gelegen te zien. De kamertjes voor gegadigden 

zijn goed aangebragt; maar die voor de verkoopers zijn niet 

in onmiddellijk verband met de verkoopzaal, daar vijf van 

deze vertrekken op de bovenverdieping zijn gelegd. De 

ververschingzalen voor makelaars en partikulieren zijn wel 

wat ver van elkander gelegen; echter zal die afschei

ding meer denkbeeldig dan wel werkelijk bestaan, dewijl 

men toch niet beletten kan dat de beide kategorién van 

personeu zich verinjngeu. De gangen, leidende naar de ver

trekjes voor gegadigden en die tot toegang naar de tribune 

zijn breed 0.90 el, hetgeen wat bekrompen is; ook zijn de 

trappen eenigermate verscholen en niet ruim van afmetingen. 

Van afscheiding der verschillende goederen vinden wij op de 

teekeningen of in de beschrijving niets vermeld. De za

len tot tentoonstelling der goederen hadden wij liever in 

onmiddellijk verband met de verkoopzaal gezien, dewijl daar

door het gemakkelijk in en uitbrengen dier voorwerpen ware 

bevorderd; nu moet alles door de gangen worden ingebragt, 

hetgeen belemmering veroorzaakt. Wij hadden de tentoon

stellingzalen ook van grootere afmetingen gewenscht, en ze 

tevens meer in gemeenschap met de opene plaats verlangd; 

dewijl nu vele goederen door den gang van het woonhuis 

moeten worden ingebragt, voornamelijk wanneer de overdekte 

gedeelten der binnenplaatsen met goederen zijn bezet. De 

bewoning van het huis wordt daardoor niet aangenaam ge

maakt. De deuren van de zalen, ter breedte van 1.60 e l , 

ziju voor het gemakkelijk verkeer en het inbrengen van 

groote goederen te smal. Er is overigens wèl voorzien in 

al de gevraagde lokalen, hoewel het toezigt misschien niet 

altijd even gemakkelijk zijn zal. 

//Een hoofdbezwaar tegen dit ontwerp is echter gelegen 

in het stelsel van verlichting. Bijna alle lokalen ontvangen 

het licht door lantaarns, hetgeen voor afwatering, bij sneeuw 

enz., veel ongerief zal veroorzaken en tot verstoppingen en 

lekkaadje aanleiding geeft. Door het aanbrengen van ruime 

binnenplaatsen en staande ramen , zoowel in de groote za

len als in de zijvertrekken (/), ware dit gebrek te verhelpen 

geweest. Misschien hadden er dan ook tentoonstellingza

len voor kleine goederen op de bovenverdieping kunnen wor

den aangebragt, en alzoo ook beter worden voldaan aan het 

onder lr. c in het programma gevraagde opbrengen der 

goederen, terwijl het terrein dan ook minder uitgebreid

heid had gekregen. 

// De aan- en afvoerbuizen voor versche en verbruikte 

lucht worden wat klein van afmeting geoordeeld; ook zijn 

haaksche vertakkingen niet aanbevelenswaard. 

//De teekeningen ziju zorgvuldig uitgevoerd, hoewel mis

schien hier en daar wel wat te veel aan eene gravure her

innerende, en daardoor wat koud. Op zich zeiven beschouwd, 

zijn er vormen die niet onverdienstelijk zijn, hoewel het 

geheel weder minder het eigenaardige karakter van een ver

koophuis uitdrukt, waartoe zeker het halkon in deu voor

gevel niet bijdraagt; de kapiteelen in de zijvleugels tegen 

deu vlakken muur en zonder pilasters worden afgekeurd, en 

de achtergevel is te vol. Ook in de lengte-doorsnede vin

den de vormen van dc bogen, die weinig met de overige 

betimmeringen in overeenstemming ziju, geen bijval. Overi

gens is alles duidelijk voorgesteld, en heeft de ontwerper 

zijne bedoeling goed uitgedrukt. De genoemde gebreken ko

men aan beoordeelaars te gewigtig voor om het plan ter 

bekrooning te kunnen aanbevelen; doch gaarne willen zij 

voorstellen om aan den ontwerper eeu accessit van ƒ 100 

toe te kennen tot verdere aanmoediging, en ter gemoet-

koming voor den tijd, aan zijn niet geheel onverdienstelijk 
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werk besteed. De teekeningen kunnen de eigendom van 

den ontwerper blijven. 

»Yoor de tweede prijsvraag, eene muziektent in een park, 

zijn ingekomen twee antwoorden, onder de zinspreuken: 

Euterpe en 27 October 1864. 
//Het ontwerp Euterpe is bijna geheel tegen den geest 

en de bedoeling van het programma ingerigt. 

w D e schaal op de teekeningen ontbreekt; cn zoo die de 

verlangde is, dan is de oppervlakte ongeveer de helft te 

klein; elke muziekant zou slechts over '/» L~J el kunnen be

schikken. De vloer is 0.40 a 0.45 cl , in plaats van 1.50 el, 

boven den grond; ruimte voor het bergen van muziekleze-

naars, stoelen enz. ontbreekt dus. Het programma verlangt 

de tent rondom open; zij is half gesloten door een stc-

vigen muur. De hoofdkonstruktie moet van ijzer zijn, zij 

is van hout. Toepasselijke sieraden, beeldwerken, détails 

en toelichtende beschrijving ontbreken; de wijze van avond-

verlichting, vcrdceling van lezenaars en dekoratie van het 

plafond zijn niet aangeduid. De teekening van den opstand 

is flets, en bewijst dat de ontwerper met het kleuren van 

teekeningen onbekend is. Het geheel maakt den indruk alsof 

het voor iets anders, bijv. voor eene overdekte zitplaats of 

iets dergelijks, is vervaardigd Het plan komt dus voor eene 

bekrooniiig volstrekt niet in aanmerking. 

ff Het ontwerp 27 October 1864 is onmiskenbaar in vele 

opzigten verre boven het andere te verkiezen. Het is in 

zijne onderdeelen niet onverdienstelijk, terwijl de toelich

tende memorie hel bewijs levert dat de ontwerper de eischen 

bij het programma gesteld, wel heeft overwogen. De inrig

ting van den voet is zeer goed, hoewel wat kolossaal voor 

eene muziektent; de inrigting tot berging van stoelen en 

lezenaars is zeer gepast. Jammer dat in de ordonnantie 

de gedachte bloembakken en vazen met heestergewassen 

wel omschreven, doch niet geteekend zijn. De tent zelve 

is voor ij/.erkonstruktie nog al zwaar; de kolommen heb

ben eene middellijn van 23 duim; het geheel doet zich 

daardoor gedrukt voor; ook zou bij een perspektief tee

kening, het groot aantal kolommen meer in het oog sprin

gen en het geheel een meer verward aanzien verkrijgen; 

bij den geometrischen opstand valt dil minder in bet oog; 

ook ontbreken gepaste sieraden. Het verhoogen van den 

vloer kan niet worden afgekeurd, doch zou anders moeten 

worden ingerigt, bijv. met twee of drie cirkels ongeveer, 

loopende in den vorm van een ingeschreven cirkel in het 

achtkant; daardoor zou plaats worden gewonnen, en de 

losse hekwerken, eigenaardig ingerigt, doch weder niet ge

teekend , vervallen; nu zal een gedeelte van den vloer boven 

dc opene hekken uitkomen, hetgeen zich niet fraai zal voor

doen. Dc kapitcelvormen zijn niet schoon en missen, even 

— 32 — 

als bij verscheidene zaken het geval is, waaronder de frontons, 

den vorm van ijzerkoustruktie. De verlichting bij avond 

zou, met eene uitbreiding van het licht aan de kroon en 

de armen, beter kunnen gevonden worden, dan door eiken 

muziekant een gaslicht bij zijnen lezenaar le gevcu; een getal 

toch van 72 lichten zal wel wat verblindend zijn. De platte 

grond en de opstand der kap zijn, wat de onderzijde der 

hoekkepers aanbelangt, niet geheel juist voorgesteld. 

//De zwakste zijde van het plan is echter in het plafond 

gelegen , hetgeen voor de verspreiding van het geluid geheel 

ongeschikt is. Een waterpas, of nog liever een eenigzins 

van het midden naar de uiteinden oploopend, vlak ware 

daartoe veel meer geschikt; dewijl nu , door de terugkaat

sing van het geluid tegen de hellende vlakken, dit bijna 

geheel in de tent zal blijven hangen, zonder zich te ver

spreiden. 

,i De konstruktie van sommige deelen van het steenhou-

werswerk, met hol en dol in elkander en het plint met lijst

werk uit één stuk, is niet zeer praktisch. 

» D e teekeningen zijn loffelijk uitgevoerd, maar de schaal 

van den opstand is van 2 tot 4 duim verhoogd. Het geheel 

kan op loffelijke uitvoering aanspraak maken, maar is toch 

naar onze zienswijze, dc genoemde gebreken in aanmer

king genomen, voor eene bekrooniiig niet geschikt. 

//Gaarne stellen wij echter voor den ontwerper een ac

cessit van / '50 toe te kennen, zoo hij zijne teekeningen 

aan de Maatschappij wil afstaan. 

//Op de derde prijsvraag, een marmeren schoorsteenman

tel met betimmerden schoorsteenboezem en ingesloten haard roor 
een open vuur, zijn ingekomen 5 ontwerpen met de vol

gende spreuken : 

N ° . 1. Het pogen zelfs is grootsch, in 'l worstelperk der 
kunst. 

N ° . 2. Die hel digis/ bij het vuur zit, warmt zich het best. 
N°. 3. Eigen haard is goud waard. 
W". 4. Archilectura. 
N ° . 5. Bouwkunst. 

ffN°. 1. Het pogen zelfs enz. Het programma verlangt 

een sierlijken en oorspronkelijken vorm; aan beide ver-

eischten is niet voldaan. De vormen zijn zwaar en niet oor

spronkelijk. De omgekeorde consoles verdienen geene aanbe

veling, dewijl de vormen in de bouwkunst moeten gebaseerd 

zijn op hunne bestemming en op het doel waarmede zij worden 

toegepast; de mantel is op den vloer zeer breed. Het om-

loopen der spiegellijst op het dekstuk en de kapitale boek

versieringen boven aan den spiegel verhoogen het effekt niet. 

De opeenstapeling van lijst- en paneelwerk bij de kroonlijst 

geeft aan het geheel een zwaar aanzien. De ornamenten op 

de détai l - teekening ziju niet fraai van vorm. De uitvoering 

— 33 — 

is middelmatig en de lijnen zijn ruig. Het ontwerp verdient 

geene aanbeveling. 

I / N 0 . 2. Die hel digtst bij het vuur enz. De vormen 

zijn zwaar en stijf, sierlijk noch oorspronkelijk. De gekop

pelde pilasters aan den mantel verdienen geen aanbeve

ling. De ornamenten onder bet dekstuk zijn niet gemo

tiveerd, daar zij in gewone gevallen toch niet kunnen gezien 

worden. De versiering van het dekstuk van den mantel met 

eijerlijst is niet zeer redegevend. De versiering der kande-

labres is mager; ook zijn zij vrij hoog geplaatst. De spiegel

lijst, aan de onderzijde consolevormig omgebogen met daarop 

geplaatst uurwerk, moge oorspronkelijk zijn; zoo als zij hier 

is toegepast, verdient het motief geene aanbeveling. De tee

keningen zijn zuiver gelijnd, doch zonder effekt, en te 

veel als gravure behandeld. — Ook dit ontwerp kunnen wij 

niet voor eene bekrooniiig aanbevelen. 

N ° . 3. Eigen haard is goud waard. De schoorsteenman
tel is in den vorm zoo als die ons in menigte uit België 

worden toegezonden, en derhalve niet oorspronkelijk. De 

vormen en ornamenten zijn niet gemotiveerd, en het geheel 

ademt een geest van te willen versieren, zonder de be

teekenis van de vormen te begrijpen. Wij noemen alleen 

als zoodanig de consoles onder den mantel, die, in plaats 

van het dekstuk te dragen, een bladvorm ondersteunen, 

die zoodanig is omgebogen dat hij onmogelijk tot onder

steuning van het dekstuk dienen kan. De groote kandelabres 

worden mede door een bladvorm geschraagd van zulk eene 

gedaante, dat het karakter van kracht en ondersteuning ten 

eenenmale gemist wordt. Hoe de kleine kandelabres aan den 

spiegel niet hinderlijk zijn, kunnen wij, bij gemis van eene 

horizontale projektie, niet beoordeelen. Dezelfde aanmerking 

op de klok, als bij het vorige ontwerp, geldt ook hier. 

De uitvoering der teekeningen is niet fraai; de ornamenten 

zijn veelal kleingeestig en smakeloos. Het geheel verdient 

strenge afkeuring. 

ffN°. 1. Archilectura. Dit ontwerp voldoet het best aan 

de eischen bij het programma gesteld. Daar het ontwerp 

voor den vuurhaard niet wordt verlangd, kan op de in

rigting daarvan bij dit plan evenmin als bij de overigen aan

merking worden gemaakt; de meesten, voor zoo ver zij zijn 
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geteekend, zouden anders weinig warmte geven. Overigens 

bezit dit ontwerp onmiskenbare verdiensten; het geheel mag, 

zonder overladen te zijn, op sierlijkheid aanspraak maken; 

de vormen zijn niet alledaagsch, en hoewel hier eu daar de 

ornamenten wat hoekig zijn, en daardoor wat veel aan go

thische motieven herinneren, is toch het geheel fiks behan

deld. Voor de vazen hadden wij liever armluchters gewenscht, 

aangezien het plaatsen van bloemen daarin toch niet zeer 

geschikt zijn zal. Vooral beveelt zich dit ontwerp aan door 

eene goed uitgewerkte doorsnede, die bij de overige ont

werpen wordt gemist, cn waardoor het gering aantal détai ls 

rijkelijk wordt vergoed. De tevens aangetoonde kamerbetim

mering mag gelukkig geslaagd worden genoemd. 

// Beoordeelaars ziju eenparig van gevoelen dat dit ont

werp den uitgeloofden prijs ten volle verdient. 

# N ° . 5. Bouwkunst. De vormen zijn alledaagsch en stijf; 

de mantel is lomp en zwaar; het overstek van het planchet 

veel te groot in verhouding tot de zwakke steunsels die 

aan omgekeerde fakkels herinneren, en waarvan de bedek

king, volgens de déta i l s , gemakkelijk met kapiteelen kan 

verward worden, terwijl de onderste profilering daarvan 

met het overige weinig in overeenstemming is. Het door

gaan van de spiegellijst met plint boven het dekstuk 

is niet fraai, de kroonlijst te laag en het fries-ornament 

zielloos. De teekeningen zijn goed gelijnd, eu de détails 

goed uitgevoerd, hoewel alles stijf en in den geest van 

gravure is bewerkt. Ook dit ontwerp kunnen wij voor de 

bekrooning niet aanbevelen. 

» H o e w e l beoordeelaars het betreuren dat aan de meeste 

ingezonden ontwerpen de prijs niet kon worden toegekend, 

mcenen zij toch dat de redenen daartoe te gegrond waren, 

dan dat zij tot het toekennen van bekrooniiig konden be

sluiten. 

cDe beoordeelaars voornoemd: 

A. N . GODEFROY, 
• Amsterdam, 11 Maart 1865. C. 3. DE BRUYN KOPS, 

H . MOLK MANS, 
W. K O O H , 
J. J. VORMER, rapporteur." 
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V E R S L A G V A I N H E T V E R H A N D E L D E O P D E T W A A L F D E A L G E M E E N E B I J E E N K O M S T D E R L E D E N , 

VAN DE MAATSCHAPPIJ: 

T O T J B E V O R D E R I i V U O E H B O U W K U S S T , 

gehouden den 14 Junij 1865. 

Tegenwoordig: de bestuurders A. N . GODEFROY, voorzitter, 

j . V E R H E Y , vice-voorzitter, i. H A M E R , penningmeester, H . 

MOLEMANS , G. B. SALM en J . H . L E L i M A N , sekretaris. Met 

kennisgeving zijn afwezig de heeren D. D. B Ü C H L E R , voor

zitter-honorair eu de bestuurders B. D E G R E E F JZ. en W. J . J . 

OFFENBERG. 

Verder zijn aanwezig de korrespondenten B. B L A N K E N 

(Hoorn), B. BJSINDERS (Zwolle), w. DE WAAL (Arnhem), w. KOCH 

(Kampen), s. J . VORMER (Schiedam), p. MAGER (Purmerende) en 

i. E . V A N DEN AREND (Haarlem); de afgevaardigden der af

deeling Amsterdam, zijnde de heeren J . SMIT en G. H . K U I P E R ; 

die der afdeeling Botterdam , zijnde de heeren l. F . METZK-

L A A R , W. c. VAN GOOR en J . c. BELLINGWOUT; die der af

deeling '* Gravenhage, zijnde de heeren w. N.. ROSE en p. J . 

M O U T H A A N , en de heer w. A. N I C O L A , als afgevaardigde der 

afdeeling Arnhem. 

De presentielijst is geteekend door 6 2 leden. 

De voorzitter opent de vergadering, en heet den leden 

welkom. 

I. Aan de orde wordt gesteld vraag n° . 1, luidende: « Moet 

de opleiding van toekomstige bouwkunstenaren aan de lands

regering worden opgedragen, of moeten de leerlingen zich 

hunne onderwijzers kiezen?" 

De heer w. c. V A N GOOR leest het volgende opstel: 

»jSTaar het mij voorkomt, wordt deze vraag beheerscht 

door en vindt hare beantwoording in eene andere, namelijk 

deze: Bij wien kan men het best dat onderwijs bekomen, 

hetwelk men behoeft om later als bouwkunstenaar werkzaam 

te zijn? Voor een groot gedeelte toch hangt het van het 

onderwijs, dat men in zijne vormingsjaren genoten heeft, af, 

wat men later in de maatschappij zal zijn. Is dit goed eu 

zoodanig dat een goede grond voor latere studiën gelegd 

is, dan zal hij die het genoten heeft, met eere in den door 

hem gekozen stand kunnen optreden. 

z/Het schijnt in de bedoeling van de vraag te lig

gen, twee soorten van onderwijs tegen elkander over te 

stellen, namelijk: het onderwijs van wege de landsregering 

en dat door bijzondere personen gegeven; van het gehalte 

van het eene of andere zal afhangen of de opleiding van 

toekomstige houwkunstenaren aan de landsregering moet 

worden opgedragen, dan wel of men zijne onderwijzers 

zelf moet kiezen. U nu het ouderwijs dat van wege de 

landsregering gegeven wordt het beste en volledigste, 

en voldoet dit het meest aan de behoefte, wie zal er dan 

iets tegen hebben er gebruik van te maken ? Is het minder 

goed dan dat door bijzondere personen gegeven, dan zullen 

de leerlingen, om tot een goed resultaat te komen, er 

geen gebruik van moeten maken. Wij hebben dus niet 

anders te doen dan het onderwijs, hetwelk van wege de 

landsregering aan de Polytechnische school gegeven wordt, 

aan de behoefte te toetsen en met het partikulier onder

wijs te vergelijken. Hiermede kunnen wij volstaan, want al 

het andere onderwijs in de bouwkunst en aanverwante vak

ken , dat zoowel aan lands als gemeente-inrigtingen gegeven 

wordt, is minder volledig dan waarmede zich de Polytech

nische school heeft belast. 

„ I k mag mij ontslagen rekenen u de lijst van de 25 

vakken, waarin aan de Polytechnische school onderwijs ge

geven wordt, voor te lezen; op blz. 821 van deel X I I I 

der Bouwkundige Bijdragen staan zij gedrukt. Onder deze 

vakken komen eenige voor, wier beoefening voor den bouw

kunstenaar niet noodig is; de niet-beoefening er van ligt 

ook in de bedoeling van de wet op het middelbaar onder

wijs; want vergelijken wij deze lijst der vakkeu van on

derwijs met die waarin zij, welke het diploma van archi

tekt of bouwkundig ingenieur willen bekomen, examens 

moeten afleggen, zoo als die in art. 62 der wet zijn om

schreven, dan zien wij dat die examens niet zullen loopen 

over de scheikundige technologie, de kennis van het heden

daagsche fabriekwezen, de toegepaste aardkunde en mijn-

ontginning, de metallurgie, de scheepsbouwkunde, staat

huishoudkunde en het handelsregt; daarentegen moet in ver

schillende vakken, in welke aan de Polytechnische school 

geen onderwijs gegeven wordt, examen afgelegd worden, 

als: in de dierkunde, de cosmographie, de gronden der 

gemeente-, provinciale- en staatsinrigting van Nederland, 

de staathuishoudkunde en statistiek van Nederland en zijne 

k o l o n i ë n , de aardrijkskunde, de geschiedenis, de nederland

sche-, duitsche-, fransche- en engelsche taal- en letterkunde, 

handelswetenschappen, waaronder warenkennis en het boek

houden. Nu is het wel waar, dat zij, die, alvorens de 

Polytechnische school te bezoeken, een eind-examen aan een 

hoogere burgerschool met vijfjarigen kursus hebben afge

legd, leeds in die meerdere vakken geëxamineerd zijn; dit 

neemt echter niet w e g l ' W i P t f è geëxamineerde ze toch moet 

'beoefend "hebben; W ik< Vraag met gerustheid: wat heeft 
a*teW'TtotrwkflniBienaar mét *Y*el 'Htm die zaken te maken? Het 

'fcfcn̂ H.eW ''nattig5 "erjn Wanneer hij ook daarvan iets weet, 

maar de behoefte bestaat niet; veel er van kan als bal

last beschouwd en de tijd er aan besteed , zoo al niet als 

geheel nutteloos verspild, dan toch als min doeltreffend be

steed, aangemerkt worden. Wat heeft de bouwkunstenaar 

uitstaan met dierkunde, warenkennis cn dergelijken? Zij 

konden veilig achterwege blijven; en toch, wilt gij bezitter 

van bet diploma, dat is: een geijkt bouwkunstenaar, worden, 

gij kunt er niet toe komen dan u hier of daar aan een 

examen in die overbodige vakken onderworpen te hebben. 

ii Vestigen wij het oog op de overige vakken, waarin 

aan de Polytechnische school onderwijs gegeven wordt en 

waarin examen moet afgelegd worden om een diploma te 

erlangen, dan is het niet te ontkennen dat in het afgetrok-

kene al die vakken voor den bouwkunstenaar noodig en 

nuttig zijn, maar ik vrees dat met het aanleeren van al 

die kundigheden een zoo groot gedeelte der studiejaren voor 

de toekomstige bouwkunstenaren zal verloopen, dat voor de 

beoefening der eigenlijke bouwkunst, met al hetgeen daartoe 

regtstreeks behoort, te weinig tijd zal overblijven. Het is 

toch waarlijk geen kleinigheid, in de hoogere stel- en wis

kunde met den aankleve van dien, mechanica, natuurkunde, 

scheikunde en wat niet al meer aan het een of ander 

dezer vakken verwant, behoorlijk onderwezen te zijn. Het 

zou toch weinig baten, wanneer de leerling in dit alles niet 

dieper ware doorgedrongen, dan slechts zoo ver dat hij met 

het verlaten der school zich aan een examen kan onder

werpen. Is dit het geval, dan zal van al het geleerde na 

weinig jaren geen spoor meer te vinden zijn, en welk nut 

vloeit dan daaruit voort? 

//Wat is nu van het onderwijs in de burgerlijke bouw

kunst aan de Polytechnische school te verwachten en hoe wordt 

het opgevat? In het programma van het onderwijs wordt 

geene omschrijving gegeven; men leest daar in het algemeen: 

#de burgerlijke bouwkunde." Wij zijn dus verpligt ons 

weder tot dc examens te wenden, en vinden daar dat deze 

zullen loopen over analytische scheikunde met betrekkin" tot 

de bouwmaterialen, de kennis der bouwstoffen, de konstruktie 

van de onderdeelen van gebouwen, bouwkundig tcckenen, 

het maken van ontwerpen, bestekken cn begrootingen, de 

burgerlijke bouwkunde, de schoone bouwkunst in haren 

geheelen omvang daaronder begrepen. Hier blijft iets tc vra

gen over. Om maar een paar punten te noemen: Is onder 

wde konstruktie van de onderdeelen van gebouwen" alles 

begrepen, wat onder de zamenstelling van eenig bouwwerk 

behoort? Moet hierbij ook gedacht worden, behalve aan 

die werken welke in hout, steen of metaal worden uit

gevoerd, — met andere woorden, aan de hoofddoelen van 

I eenige bouwkunstige zamenstelling, — aan die menigte van 

kleinigheden, welke het gebouw voor het doel goed ge

schikt, aangenaam en bruikbaar doen worden? Het zijn toch 

niet alleen fundamenten, muren en kolommen, vloeren, trap

pen en kappen, die een gebouw vormen. Hebben wij on

der //de schoone bouwkunst" ook te verstaan de kennis 

der verschillende bouwstijlen, de geschiedenis der bouwkunst, 

de versiering van bouwwerken, en wat dies meer zij? Hoe 

dit zij, al nemen wij aan dat niets van hetgeen tot het 

eigenlijk bouwkunstig onderwijs behoort, zal vergeten wor

den, dan bekruipt ons toch de vrees, dat in dit alles, 

of in sommige deelen daarvan, slechts een oppervlak

kige kennis zal worden opgedaan. Wij gelooven dat de 

opleiding te veel theoretisch, te weinig praktisch zal zijn. 

Men versta ons echter wel; verre zij het van ons een goede 

dosis theoretische kennis als onnoodig aan te merken. Wij 

allen weten het, dat voor ieder bouwwerk, het moge zelfs, 

oppervlakkig beschouwd, van weinig beteekenis schijnen, 

reeds eenige theoretische kennis vereischt wordt, en véél 

wordt gevorderd wanneer het een uitgebreid werk is, wil 

men er in slagen; maar de treurige voorbeelden bestaan toch, 

dat alleen met theoretische kennis uitgevoerde bouwwerken 

mislukt zijn. Zoo iemand, dan moet de beoefenaar der bouw

kunst, bij een hooge mate van theoretische kundigheden, 

vóór alles ook praktische bekwaamheden bezitten. Is op de 

Polytechnische school dit alles goed aan te leeren? Zal hij, 

die alle lessen aan de school trouw, met vlijt en geluk

kig gevolg bijgewoond heeft, in staat zijn, bij het verlaten 

der school, een dragelijk bouwkundig produkt voort te bren

gen? Wij betwijfelen het. Er zullen (buitengewoon) bekwame 

menschen gevormd zijn, maar in alle opzigten bekwame 

bouwkundigen niet. Wij hebben in ons land, waar betrek

kelijk zeer weinig kolossale bouwkunstige produkten in het 

aanzijn worden geroepen, geen behoefte, aan een legio zulke 

mannen; wanneer er slechts enkelen zijn, met zoo groote 

mate van kennis toegerust, is het voldoende; de groote 

meerderheid der bouwkunst-beoefenaren heeft meer behoefte 

aan degelijke praktische kennis, en wat baat het, als de 

groote hoeveelheid der vakken door de leerlingen niet gron

dig geleerd kan worden, of wanneer zeer veel weder verge

ten wordt, ook al omdat men niet in de gelegenheid komt 

zijne kennis toe te passen. De tijd, tot het aanleeren van 

die noodelooze kundigheden besteed, had nuttiger gebruikt 

kunnen worden. 

// Maar M . II.! ik mag in dien toon niet langer voort

gaan; ik moet mij zeiven van eenzijdigheid beschuldigen, 

omdat ik het eigenlijke doel van alle onderwijs tot nu buiten 

aanmerking heb gelaten. Dit doel kan toch geen ander zijn 

dan liet leggen van een goed fundament, waarop ieder voor 

zich later zijne te ordonneren gebouwen moet optrekken. 

Dat onderwijs moet aan het licht brengen wat in den 
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mensch sluimert. Die meer van het onderwijs verlangt dan 

dat, doet beter zich maar niet te laten onderwijzen; zon

der verdere zelfoefening kan er toch niets van groeijen. Houdt 

men dit in het oog, dan zal veel van het vroeger gezegde zijne 

waarde verkrijgen, en zal men genoopt worden een gunstiger 

oordeel over de groote hoeveelheid der te beoefenen vak

ken te vellen. Het moge al waar zijn dat in het werkda-

dige veel er van overbodig of te missen is, voor de bouw

kunst zelve is het niet noodeloos te achten. Stellen wij 

ons voor dat onder de vijftig of honderd leerlingen der 

Polytechnische school slechts één is, wiens aanleg en geest

vermogens zoodanig zijn dat bijna al het genoten onderwijs 

goede vruchten zal opleveren, en die, na het verlaten van dc 

school, lust heeft zijne bekwaamheden op de gelegde gron

den verder te ontwikkelen, dan zal die ééne een schitte

rende ster aan onzen bouwkundigen hemel worden; hij zal 

een van die weinigen zijn welke wij, zoo als ik daarstraks 

zeide, slechts behoeven, cn in slaat zijn onzen roem op 

het gebied der bouwkunst, even als dit reeds in zoo vele 

wetenschappen het geval is, tegenover het buitenland met eere 

op te houden. En nu vind ik vrijheid te vragen, in tegen

stelling van mijne vragen van zoo even: zou hij zulk eene 

ster geworden zijn, wanneer hij dat onderwijs niet genoten 

had? Zulk eene ster, zij moge dan duur gekocht zijn, te 

duur betaald is zij zeker niet. 

;/ Levert de Polytechnische school slechts enkele zulke 

vruchten, dan mogen wij ons niet regt verheugen in haar 

bestaan, en aan de landsregering dankbaar zijn, dat zij zulk 

eene gelegenheid in het leven geroepen heeft om bouwkun

digen op te leiden. 

//Hiermede meenen wij het tegen en het voor, dat in de Po

lytechnische school gevonden wordt, aangestipt tc hebben, en 

thans willen wij overgaan tot cene beschouwing van het parti-

kulier onderwijs tegenover dat, wat door de landsregering aan

geboden wordt. De grootste grief welke wij tegen het onderwijs 

der Polytechnische school hebben, kan daarbij worden voorko

men. H i j , die zijne opleiding bij een bouwmeester ontvangt, 

krijgt gewoonlijk die onderwerpen ter behandeling, welke 

voor uitvoering bestemd zijn; daaruit vloeit de praktische 

ervaring van zelve voort. Een zoodanig gevormd jeugdig 

beoefenaar der bouwkunst zal, zoodra hij zelf tot de uit

voering geroepen wordt, zich in veel te huis gevoelen, 

waarop een leerling der Polytechnische school stuit; hij 

zal dus onmiddellijk bruikbaar zijn; de andere niet. Dit 

behoeft voor u geen verder betoog. Maar hoe staat het nu 

met de hulpwetenschappen? liet verkrijgen daarvan zal in 

groote steden wel geen zwarigheden ontmoeten; daar toch 

bestaat genoegzame gelegenheid zich in wis- en stelkunst, 

natuur- en scheikunde en wat verder noodig i s , onderwij

zers te verschaffen, mils men niet vrage hoeveel een der

gelijke opleiding dan wel zal kosten. Wel is waar zullen 
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ook in die groote steden openbare inrigtingen zijn, .vaar 

degelijk onderwijs gegeven ^ ^ f f e W r B l f c W * * 

dit niet tot die hoogte opgevoerd flk. o ^ f t ^ i e ^ i t f f e e 

school. Deze kostbaarheid moge p p vfflf a l j e rh igee i j . b ezwaa r 

zijn; er is toch menig huisvader wien het hierdoor onmogelijk 

wordt, zijnen zoon een goede, wetenschappelijke opleiding 

te doen genieten; wij weten het toch hoe (peper) duur goed 

privaat onderwijs in onze groote steden is. In kleine plaat

sen wordt het nog erger; daar moge al een bouwkunstenaar 

gevestigd zijn, bekwaam om jonge bouwkunstenaren te vormen, 

maar het is, voor zooveel het zuiver bouwkunstig gedeelte 

aangaat, niet te veronderstellen dat die onderwijzer zich 

zal afgeven met het grondig doceren van de hulpwetenschap

pen, aangenomen dat hij er goed in t'huis is. Waar moet 

nu de toekomstige bouwkunstenaar die kundigheden opdoen? 

Openbare inrigtingen bestaan in zijne woonplaats niet, bij

zondere en bekwame personen zijn er niet gevestigd; hij 

moet ze dus buiten de plaats zijner inwoning zoeken. 

« N u willen wij niet zeggen dat het alzoo verkregen 

onderwijs staat beneden dat hetwelk aan de Polytechnische 

school gegeven wordt, omdat het niet zeker is dat de 

beste docenten duur werkzaam zullen zijn. Wel gelooven wij 

dat daar meer eenheid zal zijn cn het onderwijs in alle 

vakken gezamenlijk een meer organisch geheel zal vormen. 

Het eene kan zich gemakkelijker bij het andere aansluiten 

en er uit voortkomen, dan wanneer het onderwijs in ver

schillende vakken door geheel van elkander onafhankelijke, 

of met elkander niet in betrekking staande, personen gege

ven wordt. Er bestaat meer kans tot eenheid en deze kan 

niet dan gunstig werken. 

// Ook de middelen voor het onderwijs, om het zoo be

vattelijk en vruchtbaar mogelijk te doen zijn, mogen wij 

met grond bij een rijksinstelling meer volledig verwachten, 

dan bij bijzondere personen het geval kan zijn. Ik doe hier 

niet alleen een beroep op de boekverzamelingen, maar ook 

op de hulpmiddelen welke een natuur- en scheikundige be

hoeft om zijn ouderwijs aanschouwelijk en proefondervindelijk 

te maken, liet ligt in den aard der zaak, dat bij een rijks

instelling, welke niet met het doel om de schatkist te stij

ven, maar wel om kennis te verspreiden, is opgerigt, het 

ook niet aan die middelen zal ontbreken; een goede rege

ring zal in deze zekerlijk eer te veel dan te weinig doen. 

//Ik geloof dat wij nu de rekening kunnen opma

ken en stellen als de slotsom van ons onderzoek: 

« 1 ° . Aan de Polytechnische school staat de wetenschap 

in vergelijking tot de praktische ervaring onzer bouwkun-

stenaren te veel op den voorgrond , waardoor diegenen welke 

daar gevormd worden, bij de uitvoering van bouwwerken, 

zich als voor een berg van zwarigheden geplaatst zullen 

zien, zoodat het onderwijs van bijzondere persouen in deze 

veel voor heeft. 

1&H -
lail »A?v QkArenfegeQ , i * bjjfetuderwijs aan de Polytechnische 

« k W ! l<«*rttJ»* itfeiUMrdoor voor het algemeen meer 

f«W»nk*l\jk, en. ; (v«krijgbB*ïw 

/ / 8 ° . ITet is daar te verwachten dat meer eenheid in de 

beoefening der verschillende vakken zal bestaan. 

// 4 ° . Aan de Polytechnische school zullen, over het al

gemeen, de hulpmiddelen bij het onderwijs grooter zijn dan 

bij bijzondere personen het geval is, welke beide laatste 

toestanden niet dan gunstig voor den leerling kunnen werken. 

« W a r e nu de zwarigheid onder 1 ° . genoemd op te hef

fen, dan zouden wij zeer geneigd zijn het onderwijs aan de 

Polytechnische school boven hel partikuliere te stellen, vooral 

in aanmerking nemende dat alle onderwijs niet anders dan 

een grondslag voor latere zelfontwikkeling moet zijn; maar 

dewijl dit niet zoo is, beschouuen wij het gebrek als een 

struikelblok van niet geringe beteekenis, welks wegruiming 

een zeer wcnschelijke zaak zou zijn. Hoe daartoe te geraken? 

« H e e f t de leerling eenmaal den kursus doorloopen cn zijne 

examens voldoende afgelegd, dan ontvangt hij een diploma 

als architekt of bouwkundig ingenieur. Het zou, dunkt mij, 

wenschelijk zijn geweest, dat nog een artikel in de wet 

op het middelbaar onderwijs ware opgenomen, bepalende, 

dat na afgelegd voldoend examen, vóór het uitreiken van 

het diploma, de geëxamineerde minstens twee jaren zich bij 

groote weiken, in het door hem gekozen vak, praktisch 

moest bekwamen, cn het na verloop van dien tijd blijken 

moest, (door getuigschriften, af te geven door de ingenieurs 

of architekten, aan wie de leiding en uitvoering dier wer

ken, opgedragen is geweest,) dat de adspirant zich dien tijd 

goed ten nutte heeft gemaakt. Het voordeel dat hierin voor 

hem gelegen zou zijn is niet ver te zoeken; door gedurende 

een paar jaar, onder de leiding van bekwame mannen, te 

zien bouwen, zal hij zich met vele zaken, welke in het 

werkdadige voorkomen en waarvan hij zich op de school 

geen flaauw denkbeeld heeft kunnen vormen, gemeenzaam 

kunnen maken, cn dus doende zal het hem later zoo veel 

gemakkelijker vallen, zelf aan het hoofd van eenig werk te 

staan en zal hij zich, door de opgedane ervaring, gevrijwaard 

zien voor alles behalve aangename ontmoetingen. Misschien 

zou door een dergelijken maatregel het welbekend en lastig 

air van sommige dezer hoogwijze jongeheeren, zoo niet ge

heel voorkomen, dan toch bij tijds verminderd worden." 

De voorzitter, de hr. A. N . GODEFROY, treedt in eenige be

schouwingen over het onderwijs in de bouwkunst. Hij merkt 

dit aan als eene voorbereiding tot de groote praktijk en vol

strekt niet als een zoogenaamd «afr ig t ingssys teem", zoo als 

het in Pruissen wordt opgevat en waarvan men heden ten dage 

de nadeclen begint in te zien, znodat men er van terugkomt. 

De heer w. N . ROSE deelt het gevoelen van den heer 

VAN GOOR. Hij betreurt het dat de Polytechnische school 
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te Delft, en niet te Amsterdam, is gevestigd. In Amsterdam 

zegt spreker, is veel te zien voor den konstrukteur; in 

Delft betrekkelijk zeer weinig. E r zijn geen fabrieken van 

ijzerwerk, gelijk in de groote steden des lands, liet onderwijs 

in de architektuur wordt te Delft, als ware het, begraven. 

Ook mag het eene opoffering voor jeugdige architekten hce-

ten, zich voor een aantal jaren te Delft te moeten vestigen. 

Spreker betreurt het dat bij het stellen vau het leerplan 

aan de Polytechnische school zelfs geen bouwkundige is 

geraadpleegd, en er evenmin onderwijs in de geschiedenis 

der bouwkunst, als in de leer van het ornament wordt ge

geven. Daarentegen hadden verschillende wetenschappelijke 

vakken kunnen wegvallen. Na in eene beschouwing te zijn 

getreden over de kundigheden van den bouwmeester, en te 

| hebben herinnerd dat in de kommissie van beoordeeling voorliet 

Museum koning WILI.E.M I aanvankelijk slechts één bouw

kundige zitting had tegenover 3 kunstschilders, 3 oud-

: heidkundigen, 1 graveur en 1 liefhebber, besluit spreker 

[ met te zeggen : « liet schijnt dat de bouwmeester al meer en 

| meer ter zijde wordt gesteld, wanneer het een oordeel geldt 

over zijn kunstvak, over eenig gebouw. Het zou bespotte

lijk zijn schilderijen door architekten te doen beoordeelen, 

maar het is evenmin passend eenig oordeel over een ge

bouw aan le nemen van iemand die geen konstrukteur is, 

cn dat kan noch een kunstschilder, noch een beeldhouwer, 

noch een archeoloog, noch eenig liefhebber zijn, gelijk het 

de bouwmeester is." 

De heer H . aOMLTN is van oordeel dat van de vraag 
wordt afgeweken. Hij gelooft dat niet de inrigting, maar 
de gang van het onderwijs en de onderwijzers moeten wor
den besproken. 

De heer J . F . METZELAAR voert aan dal de onderwijzer 

ook hier de ziel van het onderwijs is en moet zijn. Hij 

keurt het niet goed , dat de Polytechnische school van uur 

tot uur dc studiën voorschrijft, betreurt het dat daar ter 

plaatse de schoone bouwkunst en hare geschiedenis niet 
kunnen beoefend worden, en vraagt: « w a t kan de onderwijzer 

goed doen als hij in zoodanig keurslijf zit?" Spreker, 
te Delft als examinator benoemd geworden, geeft eeue 

omschrijving van zijne alles behalve gunstige ondervin

ding daar met de jougelui opgedaan, en oordeelt de 4 

of (i uren onderwijs in het regtlijnig teekeuen voor het -

3" studiejaar even onvoldoende als de verzameling bouw-

voorwerpeu, die aldaar tot behulp van het onderwijs in de 

materialenkcnnis aanwezig is. Hij acht ondervinding en 

praktische kennis ver. verheven boven die weidschc kundig

heden, welke zich liefst met den mond afdoen, en wenscht 

dat het onderwijs op een goeden wetenschappelijke!! grond

slag gebouwd worde, opdat de jongman geen grijsaard zij, 

alvorens hij opmerke dat de meeste zijner berekeningen en 

plannen fouten en misvattingen zijn. 
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De heer A. N . GODEFROY herinnert den inhoud der 

vraag; het komt er op aan eene keus te doen tusschen het 

onderwijs van regeringswege te geven, en dat hetwelk bij 

partikuliere personen of inrigtingen te verkrijgen is. Hij 

wenscht dat de leden zich meer daarbij bepalen en de kritiek ' 

der Polytechnische school niet op den voorgrond plaatsen, 1 

als niet aan de orde. 

De heer J . F . METZELAAR is van oordeel, dat het onder

wijs bij partikulieren betrekkelijk minder geld zal kosten, 

dan dat op rijksinstellingen. Ilij is voor vrijheid in de keuze, 

en acht niettemin de bouwkundige landsseholen ongeschikt 

om daar een doeltreffend onderwijs te erlangen. 

De heer i . GOSSCHALK is van het tegenovergestelde ge

voelen, en noemt het oordeel over de school te Delft on

juist. Ilij wil voor de toekomst wel degelijk het onderwijs 

in de bouwkunst aan de landsregering opgedragen zien, en 

stelt zich hiervan gelukkige resultaten voor, ten opzigte dei' 

wiskunstige en archeologische wetenschappen. Bij partiku

lieren, zegt spreker, kan dat zoo volledig en uitgebreid 

niet worden gegeven als op de scholen van regeringswege. 

Vooral behoort men te waken tegen den verkeerden invloed, 

dien de onderwijzer wel eens op den jongeling kan uitoefe

nen. De jongen is niet in staat een oordeel te vellen, en 

volgt dus de rigting, die hem wordt aangewezen. Elke rig

ting behoort, volgens spreker, geheel vrij te zijn. Dc voor-

loopige opleiding van bouwkunstenaren wil spreker aan de 

landsregering zien opgedragen, en hij wenscht dat de leer

lingen zich voor hunne verdere studiën in de meest vrije rig

ting bewegen en zich elders gaan bekwamen. 

De heer w. N . ROSE acht de kritiek van den heer GOS

S C H A L K , over de Polytechnische school te Helft, veel erger 

dan de zijne, want die spreker is van meening, dat nie

mand aan die landsinrigting architekt kan worden, tenzij 

liij zicli later bij anderen bekwame. 

De heer A. N . GODEFROY acht dc landsinrigtingen, 

wat het wetenschappelijk deel van het onderwijs betreft, 

zeer geschikt; op bet kunstterrein zou hij deze minder 

gaarne zien optreden en den weg wijzen, te meer daar zij 

den leerling niet dan onvolledig in de praktijk kunnen be

kwamen, liet trouw bezoeken van allerlei bouwwerken die 

in uitvoering zijn, is voor den leerling onmisbaar. 

Dc heer J . II. L E L I M A N gelooft dat de geachte stemmen, 

die dc rigting van het onderwijs aan de Polytechnische 

school van ons land hier hebben beoordeeld en zelfs af

gekeurd, wel wat voorbarig zijn, omdat die inrigting naauwe-

lijks een jaar bestaat en dus nog niet redelijk te beoor-

declen is. Niettemin acht hij het onmogelijk dat één parti-

kulier onderwijzer zóó veel tijd, zóó veel zorg, kan be

steden aan zijnen leerling, als eene landsinstelling aan 

de haren; hij herinnert dat de laatste zich uit den aard 

der zaak oneindig meer cn betere hulpmiddelen kan aan-

schaffen, dan de prh aat-leetuaryi die "gett taak van * het 

onderwijs-geven leven moet. ''EmèréSfc ''dfflfÜêtflt t ^ r ë t è ï iedere 

landsinstelling, mits op ruime sclttMt'werkw'ide,' zeer g e h i k t 

tot aanvankelijke opleiding van den bouwkunstenaar, vooral 

als die instelling een liberaal en degelijk onderwijs geeft, 

en des jongelings geest weet te leiden, zonder hein eeniger

mate in zijn doen en laten, in zijne keuze en rigting te 

beperken, te ordonneren. 

De heer METZELAAR heeft, geene bedoeling gehad, over 

de Polytechnische school en over de vraag n". 1 , een on

gunstig oordeel uit te spreken; niettemin herinnert hij, dat 

tot voor weinig tijds, een brevet der Koninklijke akademie van 

beeldende kunsten te Amsterdam noodig was, om onderwijs 

in de bouwkunst te mogen geven, en als men dat niet bad , 

dan zich ook niet «/onderwijzer" mogt noemen. Hij wil 

de aandacht niet vestigen op de vruchten, die zoodanige bre

vetten of bewijzen van bekwaamheid tot heden hebben op

geleverd. Te Delft zal men geschikte gemeente-aichitekten 

vormen, die in staat zijn voor hunne toekomst te zorgen. 

Nog eens dringt spreker zeer ernstig aan op de praktische 

rigting van het onderwijs, eu hij betoogt het nut voor jonge 

bouwmeesters zich toch vooral in de praktijk te oefenen. 

De heer GODEFROY herinnert, dat de bepaling omtrent 

het diploma, waarvan de heer METZELAAR heeft gesproken, 

verkeerd is opgevat; zij heeft alleen betrekking op onder

wijzers aan teekenscholen. (Zie Bouwkundige Bijdragen 

deel X I I , blz. 325, en vooral de noot aldaar). Spreker 

zet het ontstaan van die bepaling breedvoerig uiteen; hij 

acht diplomata noodig tegenover de subs id iën , die aan het 

Rijk voor teekenscholen worden gevraagd, en ziet, voor zich, 

in de uitreiking van de akte van bekwaamheid een waar

borg voor een goed en degelijk teekenonderwijs. Ilij keurt 

dus die bepaling in beginsel goed, en ofschoon vele ge

meentebesturen de Koninklijke akademie in deze zijn voor

bijgegaan, en zelfs deze bepaling thans niet meer van kracht 

is, vertrouwt hij dat er van wege het Rijk de hand aan 

zal worden gehouden. In elk geval oordeelt hij het wen-

schelijk, dat de onderwijzer behoorlijk proeven zijner be

kwaamheid zal weten te geven, daar waar zij verlangd wor

den. Het uitreiken van de bedoelde diplomaas is verval

len door de wet op het middelbaar onderwijs. • 

De heer J . VERDONCK herinnert, dat meermalen het on

derwijs in eenig kunstvak slechts aan één onderwijzer is en 

blijft opgedragen. Ilij keurt dit af, en oordeelt het beter, 

dat verschillende onderwijzers elkander, gelijk dat in België 

geschiedt, beurtelings en om de maand vervangen. Daardoor 

worden de leerlingen voor eenzijdige vorming gevrijwaard. 

De heer GODIFROY is dit op het kunstterrein zeer eens, 

vooral tegenover het groet verschil tusschen klassieke en 

middeleeuwsche houwkuus'. Dij vreet bij de landsseholen 

| in deze eene eenzijdige rigting, en vooral dat zich bij het 
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onderwijs het kachet van den onderwijzer sterk zal doen 

i gevoelen. Ilij meent de diskussiëu te kunnen resumeren, 

• en als het gevoelen der vergadering uit te spreken, dat 

voor het wetenschappelijke de opleiding van landswege is 

aan te bevelen, doch dat het kunstonderrigt bij partikulieren 

de voorkeur verdienen moet en vrij behoort te blijven van 

reglementaire voorschriften. 

In behandeling komt de tweede vraag: » I s de aanmoe

diging der schoone kunsten al of niet eene regeringszaak?" 

De heer w. c V A N GOOR beantwoordt deze vraag als volgt: 

« O m tot een eenigzins bevredigende beantwoording de

zer vraag te komeu, zal het in de eerste plaats noodig zijn, 

te onderzoeken het doel dat eene regering beoogt, en door 

welke middelen dat doel kan bereikt worden. Wij gelooven 

niet ver van de waarheid te zijn met te zeggen dat, in 

hoofdzaak, het doel van iedere regering moet zijn, de zoo

wel stoffelijke als zedelijke ontwikkeling van het volk aan 

te kweeken en te bevorderen, en derhalve behooren deze 

regeringszaken niet anders te zijn dan handelingen welke 

tot de bereiking ook van dat doel dienstbaar kunnen zijn. 

// Het doel is tweeledig en daarom zullen ook de mid-

deleu tweeledig moeten zijn, hoewel de grondslag van iedere 

regeringsdaad en het leidend denkbeeld waaruit die daad 

haren oorsprong heeft, uiet uitsluitend aan een van de beide 

oogmerken, maar aan beide gezamenlijk getoetst moeten kunnen 

worden, en noch in tegenspraak met of vijandig tegenover 

een van beide doeleinden, welke men wil bevorderen, mogen 

zijn. Derhalve mag bij de regering de zucht tot het bevor

deren van de stoffelijke welvaart niet bij die der zedelijke 

achtergesteld worden, en omgekeerd. En als bij voorbaat 

voor een oogenblik is aangenomen, dat het bevorderen van 

de schoone kunsten een regeringszaak is, dan kan hierbij 

alleen sprake ziju, om de schoone kunsten als middel 

ter bevordering van ccn zedelijk doel te beschouwen; niemand 

toch zal in de schoonc kunsten, als zoodanig, iets materia

listisch vinden. E u is dit zoo, dan kunnen wij alle maat

regelen op stoffelijk gebied laten rusten en uitsluitend het 

oog op het zedelijk welzijn van het volk vestigen. 

«•Alvorens wij echter verder gaan, meenen wij eenige 

omschrijving te moeten geven van hetgeen wij onder zede

lijke welvaart van een volk verstaan. Deze kan, dunkt ons, 

in niets anders bestaan, dan iu het bevredigen cn bevorde

ren van al die zaken, welke kunnen leiden tot voldoening 

aan de ontwikkeling en de behoeften van een volk, en waar

door dat volk leert, dat er nog iets anders is, waardoor 

behoeften bevredigd kunnen worden, dan het geld. Immers 

de vergrooting van het maatschappelijk vermogen, hetwelk 

het volk als een stoffelijk en somtijds grof stoffelijk overwigt 

beschouwt, is op het gebied der kunst volstrekt geen hoofd

zaak. Hoewel de godsdienst zich hierbij onwillekeurig aan 
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ons voordoet als de hoogste leidsvrouw en aankweek-

ster der zedelijkheid, is het toch verre van ons, dat wij 

hare belangen, zoo als die meercndeels nu nog begrepen 

worden, als regeringszaken zouden willen zien bevorderen; 

en toch is zij het alleen, mits in hare eenvoudigste en 

daardoor zuiverste toepassing en bedoelingen, welke de da

den van iedere regering moet leiden. Maar de godsdienst 

zal eerst dun de eenige en zekere leidsvrouw eener regering 

kunnen zijn, wanneer geen verschil meer bestaat iu de be

antwoording der vraag: wat is godsdienst ? Zoo lang de 

een godsdienst noemt, wat door den ander als ongodisterij 

«vordt uitgekreten, behoort eene regering, wil zij niet par

tijdig worden, deze buiten de kwestie te laten; want door voor 

de eene opvatting, al was die ook de ware, partij tc kie

zen, zou zij alle andere tegen zich in het harnas jagen. 

Dusdoende zou zij der zedelijke welvaart geenszins bevorder

lijk zijn, daar een der grondslagen daarvan ook in een 

zooveel mogelijk algemeen vertrouwen van het volk in de 

regering gelegen is. 

* Staat het nu eenmaal vast, dat de bevordering der 

zedelijke welvaart van een volk door de regering in niet min

dere mate dan die der stoffelijke moet behartigd worden, dan 

is de aanmoediging van de schoone kunsten zeker niet bui

ten hare bemoeijingen gesloten, mits de kunstvoortbrengse

len zei ven geen aanleiding geven, tegenovergestelde indruk

ken in het leven te roepen. Doen zij dat, dan zijn die kunst-

produkten niet meer den naam van schoone kunst warrdig. 

n Wij hebben te onderzoeken of de schoone kunsten en 

hare voortbrengselen daaraan bevorderlijk kunnen zijn. Wie 

zal dit willen ontkennen ? Nemen wij in de eerste plaats de 

schilderkunst. Welke verhevene, edele gedachten en gewaar

wordingen moeten niet bij de beschouwing van een met ta

lent geschilderd tafereel geboren worden, wanneer het de na

tuur, de genoegens van het huiselijk leven, de grootsche da

den uit menschlievendheid of vaderlandsliefde ontsproten, ons 

te aanschouwen geeft; en omgekeerd, welke gevoelens van 

afgrijzen vervullen onze ziel, wanneer ons oog valt op de 

voorstellingen der wreede daden van hen, die der mensch -

beid niet ten zegen, maar ten vloek geweest zijn. Door dc 

eerstbedoeldeu wordt het gemoed onwillekeurig aangetrok

ken; de zucht om te handelen, zoo als de voorgestelde per

sonen gehandeld hebben, wordt opgewekt, en waar zulke 

gevoelens en neigingen in de ziel des menschen wortelen, 

kan het niet anders of zij moeten zich ook naar buiten 

openbaren. Met streven daarheen is zelfs reeds eene uiting 

der zedelijkheid. Door de laatstbedoelde voorstellingen wor

den wij afgestootcn, de gruwel des kwaads treedt helder 

voor ons oog en hij, die niet alle gevoel voor het goede 

mist, moet onwillekeurig wenschen niet zoo diep te vallen. 

Eu ofschoon nu zoowel de voorstelling van de gebreken even 

als die der goede eigenschappen van den mensch kunnen 
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medewerken ter bevordering van de algemeene zedelijkheid, 

meenen wij echter dat de eersten verre te verkiezen zijn 

boven de laatsten; het liefelijke cn zachte is ook hier te 

verkiezen boven het ruwe en harde. 

vBij de schilderkunst is alzoo gemakkelijk het verband, 

dat wij zoeken, op te merken; is dit ook met de beeld

houwkunst bet geval? Wij meenen, zeer zeker. Wat is toch 

in den regel het geliefde voorwerp dat de beeldhouwkunst 

wrocht? Is het niet het mensenbeeld? En zou dit, het 

schoonste dat in de schepping wordt aangetroffen, niet, even 

als de schilderkunst, krachtig kunnen medewerken tot de 

opwekking en bevordering van het schoonheidsgevoel: ook 

al een grondslag der zedelijkheid? En al wekken hare voor

stellingen ook niet dezelfde gewaarwordingen bij ons op, zij 

mogen niet op de oppervlakte drijven, liet is der beeldhouw

kunst gegeven ons de edele personen, lang nadat zij deze 

aarde verlaten hebben, weder te doen aanschouwen, en sym

bolen van wat goed en schoon is te scheppen; ook aan 

voorstellingen iu tegengestelde uitdrukking ontbreekt het 

niet. Ik zou zeker voor heden te uitvoerig worden, als ik 

u eenige dezer kunstgewrochten moest aanwijzen; gij kent ze, 

het zou dus overbodig zijn. 

/ /En nu de bouwkunst. Spreekt ook zij op dezelfde wijze 

tot het gemoed als hare zusterkunsten? Is ook zij in staat 

de zedelijkheid bij het volk op te wekken en ie bevorde

ren? Maar M . H . , waar ooit, dan is hier deze vraag 

overbodig, omdat wij die kunst met liefde beoefenen. liet 

is zoo, ook hier ligt al hetgeen in eenig bouwwerk is 

opgesloten niet voor het oog van alle beschouwers bloot, 

ofschoon men niet juist een beoefenaar der bouwkunst be

hoeft te zijn, om te worden getroffen door het verhevene 

dat in een griekschen tempel, of het wegslepende dat in een 

spitsbogen-domkerk is op te merken. Ik behoef u echier 

niet zulke grootsche voortbrengselen onzer kunst te herin

neren, om de zedelijke strekking er van aan tc toonen; het 

is voor ons tegenwoordig doel genoeg u op de gewone bur

gerbouwkunst onzer woonhuizen te wijzen, want bevordert 

niet het goed wonen de zedelijkheid van het volk? Van 

hoeveel invloed toch is een aangename en gezonde wo

ning op de zielsgesteldheid van den mensch? Stelt ze u 

voor den geest, die. teregt genoemde //holen/' waarin het met 

tijdelijke goederen minder bevoorregte gezin zijn tehuis 

moet vinden. 

//Hoe onaangenaam worden wij aangedaan, en met zekeren 

afkeer vervuld, wanneer wij somtijds genoodzaakt zijn ze te 

betreden. Hun aantal wordt wel minder, maar er zijn 

toch altijd nog veel meer dan te veel. Hoe moet de geest, 

die gedoemd is zich daarin te bewegen, neergedrukt en 

verstompt worden, en alle liefelijke cn opw ckkende denkbeel

den als verbannen! En leeft er nog iets verhevens in de ziel 

van den bewoner van zulk een verblijf, het wordt hem te 
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eng, en het eerste wat voor de deur staat is het zooveel 

mogelijk ontvlugten van zulk een treurig oord; de uit

huizigheid wordt er door bevorderd, het familieleven, een 

zeer voorname grondslag voor de zedelijkheid, wordt er door 

vernietigd. En zou eeu kunst, die het opheffen van al 

deze gebreken als een barer verhevenste roepingen be

schouwt, — zou eene kunst aan welke het verschaffen van 

geschikte woningen aan den redelijken mensch als een schoon 

doel voor de oogen zweeft, niet verdienen een bij uitstek 

zedelijke kunst genoemd te worden ? Ons aller antwoord 

kan niet twijfelachtig zijn. 

//Met deze weinige woorden meen ik genoeg gezegd te 

hebben , om de voortreffelijkheid der schoone kunsten voor 

de menschheid aan te toonen, en zou de aanmoediging 

daarvan nu niet met het volste regt een regeringszaak zijn? 

Gij antwoordt zeker met mij toestemmend. 

// Onze regering heeft dezer dagen ook zoodanig antwoord 

gegeven. Wij verheugen ons er op te kunnen wijzen dat 

door haar aan een drietal onzer jeugdige vaderlandsche 

kunstbeoefenaren uit 's lands kas een toelage is verstrekt, 

tot voortzetting en bevordering hunner studiën in het bui

tenland. Wenschen wij dat dit feit door meer en derge

lijke gevolgd wordt! Het kan niet missen of zulke hande

lingen moeten van overwegenden gunstigen invloed op de 

kunst en het volk zijn.'' 

De heer L E L I M A N is van oordeel, dat deze vraag, vooral 

in Nederland, wel eens bevestigend en voor goed mag beant

woord worden, en herinnert dat er in ons land nog eene 

hooge mate van onzekerheid ten deze bestaat. Niettemin kan 

hij de pogingen niet toejuichen, die onlangs ten beste van een 

drietal jonge lieden zijn aangewend, ten einde deze voor lands-

rekening in het buitenland T E DOEN BEKWAMEN. Hij oordeelt 

dat zij (althans één van hen die beeldhouwer is) veel te vroeg 

van hier zijn weggezonden; bejammert het dat hunne artistieke 

opvoeding aan eene kostbare rijks-akademie slechts ten deele 

is kunnen voleindigd worden, en noemt het geene aanmoe

diging en waardering voor den nederlandschen leermeester of 

onderwijzer, als men den leerling de hem nog noodige op

leiding in den vreemde laat verschaffen, ten zij die onder

wijzer verklare dat hij zijnen leerling niet meer kan leeren. 

De heer OODEFROY vermeldt de toedragt dezer zaak uit

voerig, ten einde verkeerde beoordeeling tc voorkomen. 

De ingeleverde proeven van den jongeling beeldhouwer 

waren voldoende bevonden, en blijven in pleister-afgiet

sels bewaard. Spreker berigt dat de drie aankomende kun

stenaren op zoodanige hoogte waren, dat de buitenland-

sche kunstreizen hun voorzeker nist onnuttig zullen zijn. 

Kunst-aanmoediging als de hier bedoelde verdient zijns in

ziens goedkeuring. 

De heer LELIMTVN heeft dit met genoegen vernomen; hij 
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twijfelde niet aan geschiktheid en talenten bij de bedoelde 

personen, maar oordeelde dat hunne buitenlandsche vorming 

te vroeg was aangeraden, tegenover de werken welke hij van 

deze jongelieden had kunnen bezien. 

Met dit gevoelen vereenigt zich de heer S C H U T Z , die 

zich op een artikel der Deutselic Kunnlzeitnng beroept, 

waarin hij een uiteenzetting beeft gevonden van het gevaar

lijke om jeugdige kunstenaars, die niet kunnen weten wat 

zij behooren te doen en te laten, te vroeg naar Home of 

een ander vreemd land te zenden. 

De heer GODEFROY stelt zich de vraag: is de aanmoedi

ging van kunst wel eene regeringszaak? en antwoordt hierop 

in dien zin, dat de regering de kunstenaren wel behoort 

aan te moedigen, maar hun geen werk geven of hen onder

houden mag, omdat zij het noodig hebben. De werken van 

openbaar nut stelt spreker op den voorgrond, en hij keurt 

het af, dat de regering het stoffelijk welzijn van de kun

stenaren (ook van de minder bevoorregten) bevordert. Veel 

hooger schat spreker iedere poging van vermogende parti-

kulieren en kunstbevorderaars; hij herinnert een paar be

stellingen van marmeren figuren, door ingezetenen dezer 

stad voor eigen rekening gedaan. Maar het is wenschelijk, 

zegt spreker, dat de regering het onderwijs op prijs doe 

stellen cn daartoe alle krachten aanwende. 

De heer METZELAAR betreurt het dat de aanzienlijken ien 

rijken in den lande doorgaans zoo weinig kunstgevoel, in

zonderheid nationaal kunstgevoel bezitten, en eenig fraai 

kunststuk liever uit het buitenland ontbieden, of aldaar tegen 

zeer hooge prijzen doen vervaardigen. Evenzoo keurt spre

ker het af, dat de buitenlandsche architekten geroepen wor

den , om hier aan de nederlandsche den weg te wijzen en 

hen te benadeelen. 

De heer w. N . ROSE brengt hulde aan den onbekrom

pen kunstzin van wijlen koning W I L L E M II en van prinses 

MARIANNE der Nederlanden. 
De Voorzitter maakt de konklusic, en de vergadering 

vereenigt zich met deze, dat bevordering van het kunston

derwijs als een lands belang moet aangemerkt wordeii; dat 

het werk verschaffen aan kunstenaars kan worden overge

laten aan partikulieren, en dat de ontwikkeling van den 

kunstzin als gevolg van het eerste mag verwacht worden. 

De heer ROSE treedt in eenige beschouwingen over de 

wijze van bescherming die door andere regeringen aan dc 

bouw- en beeldhouwkunst worden verleend. Hij herinnert 

dat geen partikulier standbeelden of marineren beelden van 

grooten omvang kan laten maken, cn, zoo dit wel eens 

het geval is, zij dan niet altijd geschikt zijn te plaatsen. 

In Frankrijk o. a., zegt spreker, worden jaarlijks 12 mil-

lioen francs toegestaan voor den bouw en dc restauratie van 

kerken, en hier slechts eenige duizenden gulden. Het ma

ken van monumenten voor beroemde personen en het res-
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taureren van bouwwerken kan van regeringswege zeer goed 

aan kunstenaars in Nederland worden opgedragen. 

De heer OODEFROY is het niet geheel met den heer ROSE 

eens. Waar een kunstwerk voor één persoon te omvangrijk 

in vorm of te hoog in prijs wordt, daar kunnen verschil

lende kunstbevorderaars zich vereenigen, (zoo als o. a. bij 

VONDELS standbeeld liet geval is) en derhalve meer op pu

bliek terrein arbeiden. Spreker herinnert de tijden der re

publiek, toen de Staten-Generaal of de verschillende ad

miraliteiten monumenten voor de groote mannen dier dagen 

lieten oprigten. Hij acht die monumenten onschatbaar hoog 

als historische gedenkteekenen en uit den wensch dat het 

in onze dagen niet ontbreken moge aan mannen, waardig 

om op gelijke wijze in dankbare gedachtenis bewaard te 

blijven. 

Alsnu wordt eene rustpoos ingesteld. 

Bij de hervatting der diskussiën vraagt de heer t. GOS

SCHALK het woord, over een feit dat buiten de vraag ligt, 

doch van algemeen belang voor de architekten is. Spreker 

bedoelt den regtstoestand van de bouwmeesters bier te lande, 

en de zonderlinge wijze, waarop hun werk dikwerf door het 

publiek eu hunne patronen wordt ontvangen en betaald. Hij 

vestigt de aandacht van het bestuur in het bijzonder op het 

onzekere, het bandeloos vrije dezer handelingen, en stelt 

voor, dat van wege of door deze Maatschappij daartegen 

worde geprotesteerd. Hij wenscht een overleg met de Rege

ring in deze gewigtige aangelegenheid, betreurt het dat de 

architekt geen zekerheid van betaling — bij gebrek aan 

eenig tarief — heeft, en hoopt dat niemand een vuist in 

den zak zal maken en toch niemand zal zwijgen, waar zijne 

belangen aan de eigendunkelijkheid van dezen of genen zijn 

overgelaten. 

De voorzitter vertrouwt dat de heer GOSSCHALK zijn voor

stel zal uitwerken, en verzoekt dat deze het door hem ter 

sprake gebragte punt als vraag ter behandeling voor de vol

gende bijeenkomst in tijds inzeilde, waarmede de heer GOS

SCHALK genoegen neemt. 

De heer ROSE oordeelt het voorstel GOSSCHALK zeer 

moeijelijk ter oplossing, noemt den regtstoestand van den 

architekt in Builand den besten, en meant dat eene kom

missie in deze kan dienen van konsideratie en advies. 

De Voorzitter stelt er zich veel goeds vau voor, als de 

afdeelingen hare zienswijze in deze doen kennen; waarop 

de heer METZELAAR aanvoert dat hij twijfelt of zij de on

kosten van regtsadviezen wel kunnen bestrijden. 

Deze meening verwondert den Voorzitter, tegenover de 

ontvangen berigten van haren gunstigen finauciëlen toestand; 

echter is hij van oordeel, dat te veel rcgtsgeleerde advie

zen niet voordeelig werken kunnen. 

De sekretaris zou gaarne aan iedere afdeeling b. v. eene som 
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van ƒ 25 zien toegestaan tot bestrijding van onvermijdelijke 

onkosten in deze. Daarvoor zijn 15 ft 16 adviezen van regts-

geleerden in te winnen, en dat zal wel meer dan te veel zijn. 

Het voorstel van den Voorzitter, ten opzigte van bet 

door den heer GOSSCHALK gesprokene, wordt na zijne toe

lichting aangenomen. 

Vraag 4 wordt alsnn aan de orde gesteld. Zij luidt: 

« H e t eigendomsregt van handschriften wordt bij de wet 

tegen nadruk geregeld, terwijl het getrouw kopiëren van 

ontworpen of uitgevoerde bouwplannen tot heden als eene 

niet strafbare handeling schijnt beschouwd te worden. Zou 

de toepassing van het eigendomsregt niet weuschelijk zijn, 

zoo voor de kunsten als voor hare beoefenaren, en zou er 

geen mogelijkheid bestaan hunne regten bij de wet te zien 

gewaarborgd?" 

De heer w. c. V A N GOOR heeft deze vraag beantwoord 

en leest zijn opstel voor, dat van den volgenden inhoud is: 

„ De voortbrengselen van den menschelijken geest op 

het gebied van letterkunde en nijverheid worden door de 

wetten op den nadruk, of het zoogenaamde, kopieregt, en 

die op de oktrooijen, gedurende korten of langen tijd, aan 

de oorspronkelijke eigenaars, als hun bijzonder eigendom 

gewaarborgd. Van geen boek mag een herdruk gemaakt 

worden, zonder toestemming van den schrijver, of is 

deze gestorven, gedurende twintig jaren na zijnen dood, 

van hen op wie het regt des schrijvers is overgegaan; 

geen werktuig of wat het ook zijn moge, voor welks ver

vaardiging oktrooi is verleend, mag door een ander dan 

de geoktrooijeerde nagemaakt of toegepast worden; alle kunst

voortbrengselen zijn, zoodra zij de hand des meesters ver

laten hebben, publiek domein; ieder kan zich de uitvloei

sels van het denkbeeld, hetzij geheel of voor dat gedeelte 

hetwelk hem past, toeë igenen , of het weder toepassen; er 

kunnen zooveel kopiën van gemaakt worden, als er zich 

liefhebbers opdoen. Is dit billijk? Waarom heeft de letter

kundige, of de uitvinder van het een of ander, meer regt 

op den eigendom der voortbrengselen van zijnen geest, dan 

de kunstenaar? 

«Om deze zaak echter goed te begrijpen, moeten wij 

een weinig dieper doordringen, want het denkbeeld van 

eigendom, van bezit, kan in dit geval niet op stoffelijke 

wijze opgevat worden; het begrip dat gewoonlijk aan 

eigendom gehecht wordt, is hier niet van toepassing. (/Iets 

bezitten" kan toch niets anders beteekeneu, dan dat hij 

die bezit, de eenige en onverdeelde beschikking er over 

heeft, waarom hij naar verkiezing ook van zijnen eigendom 

geheel of voor een gedeelte afstand doen, en het bezit er 

van op eeu ander overdragen kan. Dit is met de hier be

doelde voortbrengselen van den menschelijken geest niet op 

die wijze het geval. Is eenmaal een gedachte geuit, dan 

kan niet meer gezegd worden, dat hij in wiens ziel zij is 

ontstaan, er de uitsluitende bezitter van is gebleven ; dit 

kan alleen zoo lang het geval zijn, als die gedachte in de 

ziel des denkers is opgesloten geweest. Is zij eenmaal 

over de lippen gekomen, dan zijn ook anderen eigenaars er 

van geworden. Wij hebben dus hier te doen niet met een 

gewoon eigendom, maar met dat hetwelk men intellektueel 

eigendom noemt. « E i g e n d o m van voortbrengselen van den 

geest" is dus niet anders dan als een oneigenlijke spreek

wijze te beschouwen en alleen als het denkbeeld uitdruk

kende, dat den schepper der gedachte het uitsluitend regt 

toekomt, die gedachte op stoffelijk terrein uit te werken 

en er zijn voordeel mede te doen. De juistheid dezer op

vatting zal nog meer in het oog vallen, wanneer wij dit 

denkbeeld van bezit aan dat van diefstal verbinden. In 

de gewone beteekenis van het woord, begaat men een dief

stal, wanneer men zich iets toeeigent, hetwelk het uit

sluitend eigendom van een ander is. Is dit met de ge

dachten ook alzoo? Geenszins. Door het uitspreken er van 

blijft men, het is waar, niet meer de uitsluitende bezitter, 

en toch wordt men, in weerwil dat ook anderen denzelfden 

eigendom deelachtig worden, in zijn bezit hoegenaamd niet 

verkort. Het komt dus hier maar alleen aan op het voor 

zich zeiven produktief maken van de gedachten van anderen 

waarin het kwaad ligt; dit maakt de zaak oneerlijk en deloyaal. 

* Het regt van eigendom op de gedachten is dus een der 

heiligste regten in de zamenleving, en uit het begrip hiervan 

zijn dan ook de wetten op den nadruk en de oktrooijen ont

sproten. Door deze wetten worden de uitvinders van alge

meen nuttige zaken en de schrijvers in bescherming genomen. 

« Dit regt op den intellektuelen eigendom onderscheidt en 

wijzigt zich dus naar het voorwerp waarop het moet worden i 

toegepast; het behoort zoowel op het gebied der nijverheid 

en der letterkunde, als op dat der schoone kunsten, te huis. 

N u worden heide eerstgenoemde door de wet beschermd, 'j 

de laatste niet, en wij vragen nog eens: is dit billijk? 

,z De schoone kunsten zijn in dit opzigt in hetzelfde 

geval geplaatst, als een redenaar, die over eeuig onder

werp een voordragt houdt, welke hij niet door den druk 

algemeen wenscht verspreid te zien; maar nu wordt zijne 

voordragt uit zijnen mond opgeschreven eu ter perse gebragt. 

Hoewel hier nu een grof onzedelijke daad gepleegd wordt , 

bestaat er geen middel om wegens dit misdrijf een vervol

ging in te stellen. l) 

„ M e t deze weinige opmerkingen meenen wij den toestand 

voldoende geschetst te hebben, om nu te kunnen onderzoeken 

of de wettelijke toepassing van een dergelijk eigendomsregt 

l) Het cersto gedeelte van het antwoord op itezo vraag is bewerkt 

naar aanleiding van do » Voordragtcn over den eigendom van voortbreng

selen van don g e e s t v a n den beer mr. J. HKKMSKKKK AZ. tc Amsterdam. 

ook wenschelijk zon zijn, zoowel voor de kunsten als voor 

hare beoefenaren. 

// Om onze meening hierover op goede gronden te doen rus

ten , dienen wij te onderzoeken of aan het kopiëren van ontwer

pen, gebouwen, schilderijen enz. nadeelen verbonden zijn. 

„ E e n van de schoonste eigenschappen der voortbrengselen 

van den menschelijken geest bestaat in hunne oorspronke

lijkheid; waar deze gemist wordt, verliest het voortbrengsel, 

hoe schoon het overigens zijn moge, zoo niet alle, toch 

veel van zijne waarde, en hoe kan zulk eene kopie nuttig 

zijn voor de bevordering der bouwkunst? Men zegge niet: 

een jong bouwkunstenaar kan toch niet beter doen, dan 

de schoone voortbrengselen op het gebied der bouwkunst 

bestuderen, om daardoor zijne kennis te vermeerderen en 

zijnen smaak te vormen en te veredelen; hoe meer kopiën nu 

van die meesterstukken bestaan, zoo veel te beter en gemak

kelijker zal hij zijn doel bereiken en door dat kopiëren zul

len velen beter gevormd worden. Niet ieder is het gege

ven , die meesterstukkon ter plaatse zelve te zien en te be

studeren: en de platen of afbeeldingen er van, ja, zij ge

ven ons wel een denkbeeld en, zijn zij goed uitgevoerd, 

zelfs een vrij juist denkbeeld, maar het blijft toch altijd 

verkieslijk die monumenten zclven te zien en daarom kan 

het geen kwaad dat zij vermenigvuldigd worden. 

// Hierin ligt veel waars, maar de gevolgtrekking deugt 

niet. Wordt deze redenering konsik went volgehouden, dan 

zou er niets absurds in gelegen zijn, wanneer wij onder 

onzen noordelijken hemel, naast een egyptischen tempel, eene 

kerk, in welken stijl ook, zagen verrijzen naast een kopie van 

het Parthenon; een keulschcn of straatsburger dom, naast 

een indische pagode of een klokketoren uit den nieuwen tijd. 

Wat zou dit voor amalgama zijn, een mengelmoes, dat 

onzen geest noch ons verstand zou bevredigen. Er bestond 

geen hara.onie meer tusschen onzen zoo vaak bewolkten 

hemel en hetgeen wij daaronder aanschouwden. Door zoo 

te handelen, zouden wij toonen dc groote leermeesteres, 

ook der kunsten, slecht te begrijpen. Heeft niet ieder kli

maat zijn eigenaardig planten- cn dierenrijk, cn even

min nu de kameel der woestijn en dc palmboom der oase 

geschikt zijn om onder een heetc luchtstreek te bloeijen, of zich 

met ons klimaat zouden kunnen vereenigen, evenmin mogen 

wij voortbrengselen der bouwkunst, onder andere luchtstreek 

gekweekt en daarvoor gepast, hoe schoon zij overigens 

ook zijn mogen, bij ons overplanten; onze zeden en onze 

natuur verzetten zich er tegen. Het denkbeeld van ver

menigvuldiging van schoone scheppingen der bouwkunst 

wordt dus op deze wijze veroordeeld. Nu gevoelen wij wel 

hier verder te zijn gegaan, dan de steller der vraag be

doelde. Het daarin opgesloten denkbeeld slaat natuurlijk 

meer uitsluitend op hetgeen wij met onze en in den tegen-

woordlgen tijd gemaakte ontwerpen en uitgevoerde bouw

werken zien gebeuren. De begane overdrijving kan evenwel 

helpen ons denkbeeld spoediger en gemakkelijker te bepalen, 

ten opzigte der veroordeeling van het maken van k o p i ë n . 

„ A a n het veelvuldig kopiëren is nog een ander nadeel 

verbonden. Stelt u voor dat gij in verschillende oorden 

hetzelfde gebouw vondt opgerigt. Mij dunkt, het zou ons 

gevoel even pijnlijk aandoen, als de, in de vorige eeuw 

zoo hoog gewaardeerde, door boog geschoren boomen be

grensde lanen. De ongekunstelde natuurlijke afwisseling, 

welke het schoone schoon doet blijven, gaat er door ver

loren; wij worden er niet door bevredigd, en zou het niet 

kunnen zijn, dat een zoo menigmaal gekopieerd werkstuk 

als het waardigste voorbeeld van architektuur beschouwd 

en bestudeerd wierde, en daardoor de studie van zeker niet 

minder waardige en schoone voortbrengselen der bouwkunst 

zou worden vergeten. Het gemakkelijke der studie zou 

hier dan vijandig tegenover het ware staan. 

„ H e t staot alzoo bij ons vast, dit elk kopiëren in 

de bouwkunst, niet alleen van werkelijk uitgevoerde ge

bouwen , maar zelfs van de gedachte die in eenige houw-

schepping ligt opgesloten, (al zijn die ontwerpen dan ook 

niet voor de uitvoering bestemd,) alle waarde aan het ontwerp 

ontneemt en der afkeuring behoort prijs gegeven te worden. 

„ Pij de schilderkunst is de toestand anders. Bestaat 

in de bouwkunst het bestuderen der monumenten meer in 

het waarnemen van vormen en verhoudingen, voor den 

schilder is dit, bij de studie der meesterstukken in zijne kunst, 

niet het geval; de behandeling van het penscel, de meer 

mechanische oefening, komt hier ook in aanmerking; want 

hoe schoon gedacht dc kompositie eener schilderij ook moge 

ziju, wanneer zij niet goed is uitgevoerd, heeft zij veel 

van bare waarde verloren; en welken weg staat voor den 

jongen schilder anders open, dan deze meesterstukken van 

koloriet en licht en bruin tot voorbeeld te nemen en ze 

getrouw te volgen. Hij heeft, wel is waar, de natuur voor 

zich, maar deze geeft hem niet in alle omstandigheden wat hij 

behoeft. Dan hoe onvermijdelijk deze navolging ook zijn 

moge, het is ligt in te zien, dat er voor de schilderkunst 

eenig nadeel aan verbonden is; zij k?n de kunst in diskre

diet brengen door de navolging voor het origineel te doen 

doorgaan. Het nadeel is hier echter minder groot, want is 

de kopie zoo schoon, dat zij niet van het oorspronkelijke kan 

onderscheiden worden, (hetgeen wel niet dikwijls het geval 

zal zijn,) dan is die kopie, hoewel meer mechanisch, toch op 

zich zelve ook een kunststuk, want er wordt tot het zuiver 

kopiëren van een schilderij veel meer kunstvaardigheid ge

vorderd dan tot het kopiëren van een gebouw behoort. En 

dan komt hierbij nog, dat, al wil de vervaardiger zijn werk 

voor origineel doen doorgaan, niet zijn naam, maar die 

des werkelijken scheppers genoemd zal worden, ofschoon 

in deze handeling een onzedelijke grondslag niet te mis-

4' 
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kennen valt. Om deze misleiding te voorkomen, zou het 

misschien een goed middel kunnen zijn, iedere kopie van 

een oude schilderij van een beroemden meester, (welke kopiën 

dan toch wel grootendeels naar stukken in musea bewaard, 

of naar in andere openbare plaatsen onder toezigt gestelde 

kunstwerken, vervaardigd zullen worden,) van een onuit-

wischbaar teeken te voorzien, waaraan te onderkennen ware 

dat het stuk cene kopie is. Het kopiëren blijft echter altijd 

een bestanddeel der studie van den jongen schilder. 

« Ten opzigte van de beeldhouwkunst is meer van 

toepassing wat vau de bouwkunst gezegd is, en kopie ver

dient hier meer afkeuring. 

« W i j zijn van meening, dat het kopiëren van kunst

voortbrengselen niet dan eene nadeelige zijde heeft, en de 

toepassing van het eigendomsregt, zoowel uit het oogpunt 

der kunst als dat der billijkheid, weuschelijk zou zijn. 

«Thans blijft ons nog de beantwoording van het laatste 

gedeelte der vraag over: zou de mogelijkheid bestaan de 

regten van de kunstenaars bij de wet te zien gewaarborgd? 

Ik geloof wel dat deze mogelijkheid bestaan zou, want even

zeer als de eigendom van letterkundigen arbeid door de 

wet op den nadruk en die der nijverheidsdenkbeeldeu door 

de wet op de oktrooijen gewaarborgd zijn, zou dit ook op 

kunstvoortbrengselen kunnen worden toegepast. Maar, M . 11., 

gesteld er wierde een wet vastgesteld, ik vrees dat zij in vele 

gevallen niets dan een doode letter zou zijn. 

«Ste l t u voor, er is eenig bouwkunstig werkstuk uit

gevoerd, het is schoon en trekt de algemeene opmerkzaam

heid tot zich, waardoor het ook algemeen bekend wordt; 

een ander moet ook een gebouw uitvoeren en meent nu 

iets van het schoone, dat hij vindt in het bouwwerk hetwelk 

wij in het oog hebben, wel te kunnen gebruiken. Denkbaar 

is het, — maar niet waarschijnlijk — dat het geheel, juist 

zoo als het daar staat, door hem zou gekopieerd worden. 

De wet zegt dat hij het op straffe niet doen mag, dit 

weet hij, en daarom zal hij er zich ook wel voor wachten 

in alles getrouw in de kopie te zijn; maar hij neemt hier 

en daar een gedeelte, ecu raam, een deur, een lijst en meet 

ze getrouw over, echter niet zoo getrouw, of er blijft eenig 

verschil in hoogte of breedte, of in eenig proül over; wat 

nu? Het geheel heeft hij niet gekopieerd, wol eenige deelen, 

en die deelen kunnen letterlijk nog niet eens als kopie 

beschouwd wordeu, want er bestaat toch altijd nog eenig 

verschil. Moet de wet ook daarin voorzien? Wij gelooven 

dat dit onmogelijk zou zijn. Zoodanige wet zou niets 

helpen; het is hier geheel iets anders dan een boek of 

eenig werktuig. Gij gevoelt met mij deze moeijelijkheid, 

on daarom zouden wij oordeelen, dat in den bestaanden 

toestand geen verandering moet gebragt worden en dat net 

aan ieders gevoel van regt en billijkheid overgelaten dient te 

worden, hoe hierin te handelen; ieder weet dat zoodanige dief

stal afkeuring verdient cn door alle weldenkenden afgekeurd 

zal worden. Veel liever iets geleverd hetwelk niet die aan

spraak op bouwkunstig schoon kan maken, maar toch eigen 

denkbeeld is. Niet ieder is het gegeven, vooral waar het 

op gekuischten smaak aankomt, altijd wat onverbeterlijks te 

scheppen. En wordt het werk van hem die iets oorspronkelijks 

en tevens schoons geleverd heeft, door anderen nagevolgd, 

het werk van den oorsproi.kelijken schepper wordt door de 

kopie niet minder, het behoudt zijne eigene, innerlijke 

waarde; en hoewel het gevoel, dat men een ander met zijne 

eigene veeren ziet pronken, niet aangenaam is, heeft het 

toch ook weder die aangename zijde, dat dit werk waardig 

bevonden is gereproduceerd te wordeu." 

De voorzitter vereenigt zich volkomen met de konklusie 

van den heer V A N GOOR. Hem is dezer dagen een kopie 

van een bouwstuk onder de oogen gekomen, en om niet 

persoonlijk te worden, zal hij den naam van den kopiist 

niet noemen. Ware het niet ontdekt dat het eene kopie 

was, dan had zij moeten dienen om het publiek te verschal

ken , maar onder dat publiek waren ook bouwkunstenaars 

en deskundigen, en het was de eenige — de beste straf — 

voor den kopiist dat bekend werd gemaakt wat en hoe

danig het werk was, hetwelk hij voor het zijne trachtte 

te doen doorgaan. Spreker is van meening, dat geen wet 

tot wering van zulke dingen en handelingen kan worden 

gemaakt, omdat het zeer moeijelijk is de grenslijn tusschen 

kopie en eigen gedacht werk af te bakenen. 

De heer METZELAAR acht het onbillijk dat hij die het 

achtste gebod: „ g i j zult niet stelen" overtreedt, door dc wet 

niet zeer streng wordt gestraft, en de kopiist van eenig kunst-

of bouwwerk onstrafbaar is in de oogen van het groote 

publiek. Spreker ziet een waarborginiddel van eigendom voor 

den architekt, wanneer deze op de werken die hij bouwt 

zijnen naam en het tijdstip van voleinding duidelijk zigt

baar stelt en er op die wijze zijnen stempel op drukt. Hij 

voert een voorbeeld aan, van een ijzeren brug te Botterdam, 
alwaar de naam van den ontwerper, schepper en konstruk

teur is vergeten, en in de plaats daarvan de naam van den 

ijzergieter, die er wel vijf en-twintig malen, en op ieder on

derdeel, dus tot vervelens, op voorkomt. 

De heer GODEFROY herinnert daarentegen, dat hij op ver

schillende gebouwen te Brussel, en ook op de kandelabres, 

vóór en achter het koninklijk paleis alhier, wel degelijk de 

namen van de architekten als ontwerpers heeft opgemerkt. 

De heer GOSSCHALK acht het nuttig dat het publiek bij 

voortduring op de namen van de kunstenaars opmerkzaam 

gemaakt worde. 

Na nog eenige mededeelingen over dit onderwerp, wordt 

de diskussie gesloten. Alsnu wordt door den voorzitter vraag 

] 1 ter behandeling aangewezen. 

In naam van den heer w. F. G. L . VAN H O O F F , leest de 

voorzitter het daarbij gevoegde antwoord, dat door genoemd 

lid is toegezonden, en hetwelk reeds is opgenomen in deel 

VIII der Bouwkundige Bijdragen, bl. 2 49—261. Als nieuw 

toevoegsel kunnen de navolgende regels gelden: 

u De Maatschappij Tol bevordering der Bouwkunst heeft bij 

circulaire van den 6 November 1864, n°. 91/1339 aan de 

leden 12 vragen voorgelegd, die op de algemeene bijeen

komst daags na de algemeene vergadering van het jaar 1S65 

zullen behandeld worden. 

« Een van die vragen is deze: » // Meermalen behoort het 

zoogenaamd op stuit heijen tot dc vrome wenschen van den 

bouwheer en bouwmeester. Wat is het cffektief draagvermo

gen van een 8—10 en 12 els heimast van gewonen diame

ter, die in den laatsten togt (iedere slag a 1 el valhoogte), 

met een blok van voldoende zwaarte geslagen, een l/alve el 

zakt? Wat heeft de praktische ondervinding in deze tegen

over het theoretische formulen-resultaat geleerd?"" 

«Ter beantwoording van deze vragen strekke het navol

gende : 

/ /Uit het voorgaande l1 is voldoende op te maken dat de 

stuit niets ter zake afdoet en hiervan dus bij beheijingen 

in de eerste plaats geen sprake meer moet zijn. 

« E e n paal van bijv. 10 el lengte is met een blok van 

200 pond ingeheid en had in den laatsten togt eene zak

king van 0.03 el. 

« E e n dergelijke paal van dezelfde lengte werd met een 
blok van 200 pond ingeheid en zakte bij den laatsten togt 
nog 0.50 el. 

«Zal men nu daaruit opmaken dat een paal (beide palen 

zijn even lang en even diep ingeheid), namelijk de eerste 

zoo belangrijk veel meer dragen kan dan de tweede, omdat 

de zakking in den laatsten togt zoo aanmerkelijk verschilt. 

Men brengt dan iets in rekening voor een volgenden toe

stand, hetwelk, zoodra de paal ingeheid is, ophoudt van 

toepassing te zijn. Het is de drukking cn de drukking alléén 

die in rekening moet gebragt worden; deze blijft wedeikco-

rig bestaan ook nadat de last op den paal is aangebragt en 

zij kan in verschillende gronden verschillend zijn, doch 

het zal niet moeijelijk zijn om die ter plaatse waar geheid 

moet worden, te bepalen. 

«Aannemende alzoo ter beantwoording van de voornoemde 
vraag, dat de speciiieke zwaarte van den grond gelijk 1500 
pond is, dan hebben wij voor het draagvermogen van een 
paal vnn: 

poud D. 
s e l 1 lengte bij 1 el D = «/, (8) * x o.oo X 1500 = 28800 

10 „ , oen om- 0.70 ,, D = >/2 (10) 2 X 0.70 X 1500 = 52500 

U J trek van [ QgQ ,/ D = i/2 (12) 2 X 0.80 X 1500 = 80100 

'j Zie, de verhandeling vau den heer VAM HOOII, ore: hetielfde onderwerp, 

opgenomen in de Bouwkuvdii/e llijdragen, deel VIII, bl. ai'J, Maait 1858. 

De heer V A N GOOR heeft over vraag 5 zijn opstel over
gelegd. 

Deze vraag luidt aldus: «Den bouwmeester en den werk

baas wordt bij de burgerlijke wetgeving een verantwoordelijk

heid opgelegd gedurende tien jaren voor de door hem uit

gevoerde werken. Is die bepaling regtvaardig cn billijk te 

achten tegenover de dikwerf eigendunkelijke handelingen van 

bouwkommiss iën en bouwheeren? Hoedanig hebben de bouw

meester en de werkbaas zich te gedragen , ten einde zich 

voor elke onaangenaamheid in deze volkomen en bij tijds te 

vrijwaren?" 

Het antwoord van den heer VAN GOOR luidt als volgt: 

« I s de bepaling, dat de bouwmeester of werkbaas tien 

jaren verantwoordelijk is voor eigendunkelijke handelwijzen 

van bouwkouimissiën en bouwheeren, regtvaardig en billijk? 

Niemand toch zou dit gedeelte der vraag toestemmend 

willen beantwoorden, want dit zou niet anders zijn dan den 

een aansprakelijk stellen voor de daden van een ander; der

halve stappen wij onmiddellijk hiervan af, om over te gaan 

tot het andere gedeelte der vraag: « „ Hoedanig hebben de 

bouwmeester en de werkbaas zich te gedragen, ten einde 

zich voor elke onaangenaamheid in deze volkomen en bij 

tijds te vrijwaren?"" 

« I s eenmaal het ontwerp voor eenig bouwwerk gemaakt 

en wordt dit geheel dienovereenkomstig uitgevoerd, wie 

anders dan hij dit het ontwerp gemaakt heeft, blijft ver

antwoordelijk? Maar zoo vlot gaan de zaakjes in den regel 

niet. De kommiss iën of de partikulieren die laten bouwen 

meenen al dikwijls, dat zij ook een stem hebben, niet al

leen ten opzigte van de inrigting, (en dit achten wij bin

nen zekere grenzen billijk,) maar ook wat de zaïneustel l ing 

van het bouwwerk betreft. Geldt het nu ondergeschikte 

punten waarin verandering verlangd wordt, het zij zoo, 

men moet om des lieven vredes wille zoo al het een en 

ander doen, en niet minder laten. Maar zijn de veran

deringen welke men in het eenmaal gemaakte en goed

gekeurde ontwerp verlangt, van diep ingrijpenden aard, 

zoodanig dat geen bouwmeester of werkbaas de verant

woordelijkheid er van op zich zou willen nemen, wat 

blijft dezen anders over dan, na gewezen te hebben op het 

gevaar van die verlangde verandering, zich, door het eene o f 

andere middel, van alle verantwoordelijkheid te ontheffen? 

Het is zeker niet aangenaam, maar de pligt van zelfbehoud 

dwingt daartoe. De gevolgen van een verzet, dat zich door 

het een of ander middel openbaart tegen de bedoelingen o f 

wenschen van magtige kommiss iën of invloedrijke partiku

lieren , zullen somtijds voor den bouwmeester gedurende den 

overigen tijd van den bouw niet aangenaam zijn; ja , de 

zaak zou zelfs wel eens zoo hoog opgenomen kunnen wor

den, dat verbreking van het koutrakt er uit voortvloeit. 

Kan het niet anders, welnu, liever dit, dan zijnen goeden 
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naam in de waagschaal stellen, door dezen aan zaken te 

l e é n e n , die den toets van goede zamenstelling niet kun

nen doorstaan. A l wordt men door hen op wiens verlan

gen die zaken geschied zijn, niet verantwoordelijk voor 

den slechten uitslag gesteld, desniettemin gebeurt het, 

dat het groote publiek, hetwelk niet altijd weet wat bin

nenskamers is voorgevallen, en ook niet bekend is met de 

oorzaak waaraan het een of ander gebrek in eenige zamen

stelling is te wijten, hem die met de uitvoering belast is 

geweest, toch stilzwijgend voor den schuldige houdt of hem 

iets wijt waaraan hij hoegenaamd geen schuld heeft. 

,/Oin zich nu zoo veel mogelijk voor dergelijke kwade 

gevolgen te vrijwaren, is het onzes inziens altijd een goede 

maatregel, dat de teekeningen en andere stukken in dub

bel gemaakt cn zoowel van wegc den bouwmeester, als van 

wege den bouwheer, goedgekeurd en gewaarmerkt worden. 

Hierdoor zou misschien, in geval van verandering door den 

bouwheer gemaakt, een minder hard middel dau insinuatie 

of iets dergelijks volgen, omdat de bouwmeester alsdan een 

stuk bezit, waarop bij zich, in geval van rampen buiten 

zijn toedoen ontstaan, kan beroepen en in verband met 

het goedgekeurde en geteekende bestek, voldoende licht 

over de zaak zal verspreiden. .Maar bovendien zouden wij 

dan nog verlangen dat de bouwheer aan den bouwmeester 

of werkbaas een schriftelijk bewijs ter hand stelde, om

schrijvende de veranderingen, welke hij, op zijne speciale 

lastgeving, wenscht ten uitvoer te zien gebragt. Wanneer 

aan de uitvoerders van eenig bouwwerk zulke verklaringen 

worden afgegeven, dan kan de bouwmeester of werkbaas 

zich aansprakelijk stellen. 

» W i j hebben gesproken over veranderingen die gedu

rende den bouw gemaakt worden. Het gebeurt zeker wel 

eens dal, alvorens de teekeningen, waarnaar gewerkt zal wor

den, goedgekeurd zijn, veranderingen in het oorspronkelijk 

ontwerp worden verlangd; geschiedt dit, dan is het voor

gestelde middel niet meer afdoende, want dan worden de 

door den bouwmeester als onraadzaam aangemerkte veran

deringen in bestek en teekening opgenomen, en nu rijst 

de vraag: welke middelen blijven den bouwmeester dan 

nog over om zich te vrijwaren, zonder bij zijne lastgevers 

in een kwaad blaadje te komen? Het schijnt mij toe, dat 

de weg hier in te slaan deze kan zijn: Nadat de bouwhee-

ren zijn opmerkzaam gemaakt op het nadeelige van hun 

verlangen voor het werk, en zij toch bij de wijziging blij

ven volharden, dan moet de teekening van het door den 

bouwmeester vervaardigde ontwerp door hen met hunne 

handteekening worden gewaarmerkt, onder vermelding dat 

dc veranderingen op uitdrukkelijk verlangen zijn gemaakt. 

Hierdoor zou, dunkt mij, alle verantwoordelijkheid regt-

matig teruggebragt zijn op hen aan wie ze toekwam, en de 

vrede bleef dan waarschijnlijk bewaard. Ken loyale bouw-
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heer of kommissie kan tegen dergelijken maatregel van de 

zijde des bouwmeesters of van den werkbaas geene beden

kingen hebben, want ieder behoort zich voor zijne eigene 

handelingen verantwoordelijk te stellen." 

Daar zich geene sprekers over deze vraag aanmelden, 

wordt de heer L E L I M A N door den voorzitter uitgenoodigd 

tot de voorlezing van zijn opstel ever de zes eerste vragen. 

De heer L E L I M A N verklaart zich hiertoe bereid, en draagt het 

navolgende — hier en daar bekort — voor: 

//Onze eeuw mag, bij uitzondering van vroegere tijden , 

een eeuw van onderzoek, van studie, van vooruit-en over

gang heeten, vooral in kunsten en wetenschappen. Ver

scheidenheid in denken en handelen is altijd een weldaad 

voor de bouwkunst en voor hare theoretische en prakti

sche beoefening geweest, en zal het wel blijven. 

z/Wat zou de menschen-inaatschappij wel zijn, als al hare 

voedsterlingen één weg bewandelden? En waar zou het 

heen, als wij alle gebouwen in één en denzelfden stijl op

trokken, of als wij allen dezelfde kunstprincipen hadden? 

//Hoe meer uiteenloopcnd de gedachtfn en kunstvor

men voor ieder gebouw zijn, te meer belangstelling en 

levendigheid zal er bij de diskussie over bouwkundige 

onderwerpen van den dag zijn op te merken. Trouwens ieder 

gebouw behoort zijne eigene vormen, zijnen eigenen stijl, zijn 

eigen karakter tc hebben. Dat is sedert eeuwen een uitge

maakte waarheid. 

//Ik juich het toe, dat ieder onzer leden telken jare 

zijne keuze uit onze vragenlijst kan doen, en verwonder er 

mij met velen over, dat aan de schriftelijke beantwoording 

van die vragen zoo betrekkelijk weinig wordt gedaan. Het 

is ook in deze alweer jammer, dat de een te veel op den 

ander rekent, en men zoo het schijnt, hier gelijk overal, 

het liefst hoorder is. 

//Vergunt mij, mijne heeren, u eenige gedachten mede 

te deelen over het eerste zestal van de vragen, u dit jaar 

voorgedragen , welke ik even geschikt vot eene afzonderlijke 

als tot eene algemeene beantwoording heb durven achten. 

Allen hebben betrekking op het bouwvak, zijne beoefenaars 

en hunne regten; daarom wil ik al aanstonds in losse trek

ken hier aangeven, wat de architektuur en de werkkring 

van den bouwmeester in hoofdzaak is. 

//De bouwkunst is ongetwijfeld van hare drie oudste 

zusterkunsten dc meest nuttige; in ieder geval zij is on

ontbeerlijk. Het beeldhouwwerk, de muurschilderingen, de 

schilderijen, de reliefs, de standbeelden, het marmer- en 

houtwerk, het gieten en bewerken van metaal, het deko-

ratief, allen zijn slechts enkelen der edelste bestanddeelen 
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van een geheel, en dat geheel behoort door de bouwkunst 

te worden beheerscht en gerangschikt. 

//Wanneer de degelijke kunstschilder, beeldhouwer, gra

veur, litterator en toondichter tot de beschaving, de weelde 

en de vermaken der natiën bijdragen, of het geloof en den 

roem van volken bestendigen en vereeuwigen, de bouw

meester voegt bij deze algemeene roeping nog eene bijzon

dere, want hij behoort meer dan eenig ander aan de direkte 

en indirekte behoeften van het leven en der menschheid te 

voldoen. Dat is een edele taak ! Hij bouwt tempels en schouw

burgen , paleizen en nederige hutten; verbetert vestingen en 

forten; ontwerpt bergplaatsen of schatkamers voor de pu 

blieke rijkdommen, tegenover burger-woonhuizen, nationale 

gedenkteekenen, bloemenkasten en gestichten der liefdadig

heid gewijd; hij maakt eenvoudige konstruktiën ter plaatse 

waar de landbouw als onze zorgende voedster zetelt; vervaar

digt werkplaatsen of groote overdekte ruimten, voor handel 

en nijverheid; kortom den bouwmeester is tot taak gesteld 

alles te doen, wat zij die penseel, beitel, pen en graveerstift 

hanteren, of andere kunsten beoefenen, niet doen kunnen 

en toch het allereerst noodig hebben, om hunne produkten 

te doen schitteren. Hij is de man die de menschen onder 

dak brengt, en hunne voortbrengselen op de voordeeligste 

wijze doet uitkomen. 

«De bouwmeester is en blijft een onmisbaar mensch voor 

de zamenleving. Dat mag hier, mijne heeren, een ietwat ver

metel oordeel zijn, maar het is niettemin waar. En toch, 

hoe worden hij en zijn werk niet dikwerf scheef beoordeeld, 

ook dan wanneer hij alle krachten opofferde voor de verwezen

lijking van het een of ander vraagstuk, en voor de oplossing 

daarvan zijn uiterste best deed, ja zijn leven veil had. 

Trouwens, iu welk vak is geen onaangename ondervin

ding op te doen? Het grootere nut, of liever gezegd het 

alledaagsche dat de architektuur in zich sluit, brengt het in 

onze dagen m e ê , dat die kunst wel het minst de aandacht 

van de groote en verstandige menigte tot zich trekt, en niet 

zelden verre beneden hare zusterkunsten wordt gewaardeerd 

en aangemoedigd. Dat ongeluk ontstaat hoofdzakelijk door 

den glans, de bescherming die de mededingende kunsten 

allereerst genieten, en als ware het van haar wegnemen en 

opslurpen. 

//Maar de oorzaak van dit feit is ook tc zoeken in 

den bij ons allen aanwezigen lust, ons te laten meeslepen 

door alles wat schittert en ons vermaakt. 

// Of zijn wij niet uit gewoonte dikwerf ongevoelig voor 

hetgeen ons onmisbaar is en ons tot dagelijksch nut strekt ? 

Worden onze zinnen niet meermalen gestreeld, zelfs be

goocheld door allerlei nevenomstandigheden en kleingeestige 

détai l s , die de groote zaak op den achtergrond schuiven? 

»Zoo gaat het met de bouwkunst en dit is een reden 

te meer, waarom de gewrochten van toon-, schilder-, beeld-

— « 2 — 

houw- en andere kunsten niet zelden boven die der bouw

kunst worden gesteld, want zij werken direkt en bij velen 

veel pleizieriger op het gemoed, en voeden dit niet zelden 

op een wijze, waarop onze voorvaders nog al wat zouden 

aan te merken hebben. Maar die voorvaders hebben hier 

toevallig niets in te brengen. 

//Summa suminarum, laat de bouwkunstenaars zich de 

gedachten verstompen en hun brein uitputten; laat hen toe

passen wat zij inet opoffering van geld en gezondheid hebben 

weten op te sporen of te ontdekken, wie zal er hun anders 

dank voor zeggen, dan een vriend die een goede pen han

teert, ter eere van het nepotismus en de camaraderie schrijft, 

en wij weten het, mijne heeren, dat die slinksche streken 

op den duur schrikkelijk verdacht en vervelend worden. 

Laat de bouwkuustenaar, met een Jobsgeduld, alle monu

menten der aarde ontleden en hunne schoonheden en bouw-

fciten (lees: feilen) bekend maken, wie anders zal er hem 

voor danken dan de kunstbroeder? E n van diens dank kan 

menigeen zijn huishouden niet generen. Laat de bouwkun

stenaar gebouwen ontwerpen, restaureren of rekonstrueren, 

wie anders zal hem voor het publiek beoordeelen, dan hij 

die, als niet deskundig, er eigenlijk niet toe geregtigd is? 

En wie anders zal het dikwerf nederig resultaat gelieven te 

schatten van zijne (schier bovenmenschelijke) krachtsinspan

ning, dan degeen die b. v. anibts- of broodshalve, of om 

nog andere welbekende redenen, er toe verpligt wordt? 

//Maar ook deze wijze van schatting blijft voor het 

publiek verdacht. Nu zijn er wel uitzonderingen op den 

regel, maar het is juist door die weinige gunstige gevallen, 

dat de bovenstaande woorden schier algemeene waarheden 

zijn, welke ik , wat de détails betreft, hier gaarne kieschheids-

halve wil loslaten. 

/ /En het volk, het publiek, — hoe ontvangt dit de wer-
ken der bouwkunst? 

//Laai ons regtvaardig zijn en waarheid spreken, maar 

het volk kijkt er bijna niet anders naar om, dan louter uit 

nieuwsgierigheid, en hoe grooter en hooger deze of gene 

konstruktie is, te mooijer wordt zij geoordeeld. Dat is meer

malen in strijd met regt en rede. 

//Wat geeft het volk om de déta i l s , wat om een kraag

steen of beeldwerk aan kerk en waaggebouw ? Dat kan het 

op prentjes betcr(?) dan vóór de gebouwen gaan bewonderen. 

En sommigen van hen die dat volk in de kuust willen op

voeden, of zich als zijne leiders aanmelden, wat zeggen zij 

M . 11.! Alles, alles is spel! Het talent van den kleêrsnijder 

staat voor hen als op ééne lijn met ieder ander, zelfs met 

dat van den kunstenaar-bouwmeester, liet hemd is nader 

dan de rok, staat er te lezen, en daarom is alles goed wat 

de firma doet, als er maar wat in de la komt en voor de 

ve.nnooten te deelen valt. Die zucht om rijk te worden brengt 

in de kunst, en vooral in de bouwkunst wat ellende m e ê ! 
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» O n z c natie is van oudsher in hooge mate handeldrijvend; 

onze landaard is tamelijk onverschillig of koud voor kun

sten en zeer inoeijelijk tot enthousiasme te brengen en poë

tisch te maken, gelijk dat als van zelf met zenuwachtige 

menschen en de meer zuidelijke volken geschieden kan. 

Maar wij Nederlanders onderzoeken eerst, wachten bedaard, 

en zijn van nature wel is waar minder dichterlijk, maar 

daarom ook minder opgewonden en hoogdravend dan vele 

andere nat iën. Ik zou een paar voorbeelden van het tegen

deel kunnen noemen, maar wat zou het baten? Daar

enboven zijn er heeren die ijveren, zoo als zij dat noe

men, voor het „ h u i s Gods", dus niet voor dat hunner even-

menschen? Wij laten veel, misschien te veel aan die zich 

titulerende „ w i j z e n " en //denkers" over, en wachten met 

te veel geduld het oogenblik af, waarop het noodig is ons 

te doen kennen. Het allerliefst bemoeijen wij Nederlanders 

ons met de zaakjes, waarbij onze belangen, hetzij die van 

kunst, wetenschap of van dagelijksche bezigheden, belruk

ken zijn. 

„ Dat was in vroegere tijden precies hetzelfde. Iedere 

schoenmaker bleef bij zijn leest. Die goede oude dagen! 

Nu is hef koopen en (met winst) verkoopen , en zich met 

zijne eigene zaken bemoeijen , eene kostelijke bezigheid. De 

kunst is aan bet wezen van den handel vreemd, en moet 

dat blijven. Beide gaan niet in één schuitje, en behoeven 

slechts één stoomkracht, dat is die van het geld cn het kre

diet. Een handelaar is zeer zelden een kunstenaar, en een 

degelijk kunstenaar nog minder een handelaar van goed allooi. 

Een poëet is nog geen professor, en omgekeerd. Er zijn heel 

wat letterkcnners cn kunstenaars die schier van honger om

komen. Dat is ongelukkig , vooral als zij zeiven zich de ellende 

berokkenen. Maar wat zeker en algemeen bekend is: de hoog

dravende poëet is dikwerf jaloersch op den eenvoudig den

kenden litterator en kunstenaar, en hoe velen zijn er niet, die 

elkander van overdreven eigenliefde, eerzucht, en verwaten

heid, met alle zelfvoldoening opeten! 

z/Er is dan ook eene klove — wijder dan die van een 

graf — tusschen een schrijver en een kunstenaar, tusschen 

een handelaar en een bouwkunstenaar, tusschen een litte

rator en een kleermaker die hem zijn zomerpantalon cn 

wintermantel levert. 

„Maar cene landsregering mag die klove, die misken

ning in de kunsten, in handelen, in schrijven, in bouwen, 

waar zij zich voordoet, niet lijdelijk aanzien. Zij mag zich 

van tijd tot tijd niet als stekeblind houden voor datgene 

wat door het oog der kunstschaar wordt getrokken en het 

algemeen belang sterk benadeelt. 

» E n de regering in Nederland beschermt den han

delaar en den meestér-schrijver in proza of in poëzij op 

oiibekrompcne wijze. Zij doet wel. Zij waarborgde beider 

regten, gaf en geeft hun voordeelcn cn gelegenheid tot 

vorming, gelijk dc manschap van hare vloot, haar leger, 

hare geneeskundige, regtsgeleerde en scholastieke onder

danen. Zij offerde meer schatten voor den handel, den sol

daat, den schoolmeester, den dokter en den advokaat, dan 

voor den bouw- en letterkundige. Sedert kort is cene niet 

onbelangrijke som tot opleiding voor toekomstige bouwkun

stenaren en ingenieurs toegestaan; ik bedoel M . H . aan 

de Polytechnische school in ons vaderland, alwaar de bouw

kunst zich door de wetenschap en de wetenschap zich met 

behulp der bouwkunst tot iets degelijks, iets bruikbaars, al 

hooger en hooger zal doen opvoeren. 

//Die inrigting te Delft belooft goede, dat zijn rijpe, 

vruchten voor de laatste helft dezer eeuw. 

„ E r wordt in 25 verschillende vakken onderwijs gege

ven; wat een schitterende lijst! Lees maar de Bouwkun

dige Bijdragen, deel X I I I , blz. 315—331. 

„ Van het onderwijs in dc schoone bouwkunst, de esthe

tica, de kompositie, de geschiedenis cn archeologie is in het 

leerprogramma der Polytechnische school van Delft geen de 

minste sprake, en ik meen te mogen zeggen, dat in ons 

land sedert 1800 betrekkelijk zeer weinig tot aankweeking 

van het schoonheidsgevoel en den kunstzin, zoo bij het volk 

als bij den beoefenaar, door de landsvertegenwoordiging is 

verrigt. Immers onze rijks-musea krijgen zoo te hooi en te 

gras een honderd gulden of wat, tot uitbreiding of kom-

pletcring hunner k o l l e k t i ë n , en toch werden er voor ons 

land Iwnderd, en voor de Oost dertig millioen gulden tot 

den aanleg van spoorlijnen beschikbaar gesteld. Het zij verre 

van mij dit af te keuren. Handel kan voorspoed geven en 

voorspoed kweekt stellig ook kunstzin. Als het den menschen 

goed gaat, dan zullen zij kunstprodukten bestellen, en die 

bestellingen zijn, in elk opzigt, ook den kunstenaar tot 

heil. Is er wat te maken, dan kan men zich oefenen, en 

zonder oefening en studie wordt niets degelijks voortgebragt, 

of liever gaat de kunst tc gronde, en wordt zij een hand

werk. Als de regering, als de vermogenden voorgaan, dan 

volgen ook anderen. 

„ I k vlei mij met de gedachte, dat onze landsregering of 

volksvertegenwoordiging voortaan geene gelegenheid zal ver

zuimen tot aanmoediging barer nationale kunsten, en aan de 

zedelijke verpligting om ook in dit opzigt met het geld van 

de natie te woekeren, niet zal te kort doen. Waar de re

gering het volk om geld vraagt, moet aan zij dat volk 

ook wat geven, opdat het vaderland en zijne schoone kunsten 

er mee gebaat worden. Dc kunsten en wetenschappen wa

ren, gelijk de vloot en het leger, paarlen aan Neerland* 

kroon, die, zonder den invloed — de bescherming zelfs — 

van groote mannen, nooit hadden gebloeid gelijk zij bloei

den en nog veel minder heden ten dage zouden schitteren, 

gelijk zij dat doen. 

„Daarom zal het volk zijne regering huldigen, als zij 

gelegenheid zoekt, (des noods in het leven roept,) tot aan

moediging der kunsten, en den beoefenaars minstens gelijke 

yoordeelen verzekert, als aan hare zee- en landmagt, als aan 

hare scholen voor geneeskunst, regtsgeleerdheid, theologie 

en veeartsenijkunst, als aan de letterkundigen. 

„ D i e beoefenaars zullen ieder bewijs van aanmoediging, 

en alle voorregten of gelijke regten hoog waarderen. Eene 

landsregering kan datgene doen, waaraan een partikulier niet 

deuken mag. Er zijn zaken en grepen in het kunstleven, 

die uitsluitend ter behartiging van de regering moeten blij

ven. Ik beu dus van oordeel, dat de schoone kunsten, wel 

degelijk, ook ter aanmoediging, ter bescherming, vooreen 

zeer groot deel, aan de hooge regering behooren te worden 

opgedragen, en ook dit zeer zeker eene regeringszaak is. 

Der kunst en haren beoefenaren regt te doen wedervaren, 

waar het met de billijkheid strookt, zal niemand afkeuren. 

Dit neemt niet weg, dat ik er mij tegen verklaren zou, 

als de regering den kunstenaars, zoo men het noemt, te 

eten gaf en beu aan den gang hield; want dit zou de kunst 

dooden en den beoefenaar slechts tijdelijk bevoordeelen. Maar 

zij kan eerlijke konkurrentie en wat degelijk leven in de 

kunst voorstaan; de regering kan vooral den kunstzin van 

het volk aanmerkelijk opvoeren; zij kan dat volk zonder 

ophouden voor geest en hart enkel eu alleen door de 

schoone kunsten te genieten geven; zij kan meewerken, om 

het volk de kunsten meer en meer te doen schatten en be-

oordeelen. Het opvoeden van het volk zal zij toch wel als 

hare taak beschouwen. En handelen de regering en de volks

vertegenwoordiging ten opzigte van kunst en wetenschap 

op even onbekrompen wijze, als met den aanleg van spoor-

eu waterwegen, dan doen zij een goed werk, waartoe jaar

lijks zelfs de rente van 130 millioen niet noodig zal zijn. 

„ De kunsten en wetenschappen hebben levensvoorwaar

den, die niet aan haar lot mogen worden overgelaten. De 

regering zij en blijve gencraal-protektor, en al predikt of neuriet 

bijna een ieder zijn lied over het libcralismus, de schoone 

kunsten en hare beoefening mogen onder en door dat libe

raal zijn niet lijden of vergeten worden. De landsregering, 

die hare regten heeft, gaf dan ook de vorming van toekom

stige bouwkuustenaren en ingenieurs niet uit hare handen, 

/.ij stichtte daartoe zelfs onlangs eene speciale inrigting 

te Delft. Wij voor ons vinden het uitmuntend, dat ten 

minste ieder welgesteld jongeling daar de gelegenheid heeft 

om de bouwwetenschappen te leeren, die hij bij geen par

tikulier en aan geene andere instelling in ons land zoo 

volledig leeren kan. Kunst en wetenschap zijn gelijk 

tweeling-zusters; dat is ook de theorie en de praktijk. 

De wetenschappelijke man kan gevormd worden; de kun

stenaar niet, want genie is niet te koop, en kan hem voor 

al de schatten der aarde niet geleverd en te huis gebragt 

worden. Men tracht het wel eens met een stellig goed 

hart in een regel of wat druks te doen; maar ik beschouw 

dat als publieke fopperij, met voorbedachten rade gepleegd, 

| tot bereiking van een bepaald en zelden regt zuiver doel. 

„ E n is de 3' vraag, na het bovenstaande, niet al dade

lijk te beantwoorden? 

„ K a n het der bouwkunst bevorderlijk zijn, als ieder 

; zich het bouwmeesterschap door een brevet van uitoefening 

U en bekwaamheid voor een gulden of wat aanschaft? Kan het 

patent tot waarborg strekken, dat iemand den titel van 

bouwmeester verdient en geniale kunde heeft? Mehoort de 

bouwmeester niet in zijne kunst een mentor, en in het een 

of ander onderdeel zelfs eene specialiteit te zijn? Kan dat 

genie, die speciale kennis worden aangekocht, geërfd of in

gepompt? Neen! duizendmaal neen! dat kan gelukkig niet, 

trots de fraaiste artikeltjes in boeken. Trouwens de man 

die als bouwmeester geroepen en geacht wordt, omdat hij 

een patent heeft, kan, gelijk een kleêrsnijder, een schoen

maker, een werkman, een winkelier, even goed kundig als 

niet kundig zijn, en daarom hecht ik aan het patent even 

zooveel waarde, als de vlugge kunstrijder aan zijnen stijg

beugel eu zadel. Ik vraag geen bescherming voor hen, die 

bouwmeesters zijn, door een patent; ik vraag eenige be

scherming en regten, zelfs zekerheid voor degenen, die kun

stenaars zijn en zich, na jaren studie, naauwelijks dien titel 

durven t o e ë i g e n e n , tegenover dezulken die dat wel durven, 

omdat zij een patent hebben. De kunstenaars, die denken 

en weten te scheppen, hebben en bezitten een eigendoms

regt van den geest, gelijk de litterator, gelijk de schrijver 

en uitvinder van het een of ander vernuftig ding. 

„ En zoo zijn wij tot dc 1" vraag gekomen, die voor het 

eigendomsregt van de kunst en hare beoefenaren partij 

trekt, met ecu warmte, die den geachten inzender allezins 

tot eer strekt. Hij wenscht, dunkt mij, hunne regten bij 

de wet te zien gewaarborgd, gelijk die der andere takken 

van wetenschap en van den handel. De 4" vraag is vol 

liefde en beteekenis. Om ze te beantwoorden, moet men 

tot de hooge regering en de volksvertegenwoordiging spre

ken. Wij doen dit met onbeperkteu eerbied en vertrouwen. 

„ Onze regering dan vormt en beschermt, zoo als ik reeds 

zeide, o. a. land- en zee-soldaten, geneeskundigen, advoka-

ten, en offert daarvoor jaarlijks werkelijk tonnen gouds op. 

Zij heeft schatten veil voor de verdediging des lands, cn dat 

is billijk, maar bet spijt mij dat zij op het terrein der vraag — 

het regt van den (bouw)kunstenaar — niet veel doet. Kun

sten en wetenschappen schijnen helaas! niet meer als 's lands 

glorie beschouwd te worden; zelfs heeft men stoutweg be

weerd dat de regering er niets meê te maken had. Die be

wering kan tot zekere hoogte schijn van waarheid hebben, 

maar bescherming te verleenen voor eeu boek, een gedicht, 

het kopiëren van schilderijen streng strafbaar te maken, en 

de schepping van den bouwkunstenaar <> /'abandon te laten, 
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dat gaat niet op en strookt naar mijne bescheiden meening 

niet rnet de allereerste en allergeringste eischen van konse-

kwente handeling en gelijk regt. óf alles in gelijke mate 

beschermen, óf alle bescherming afschaffen. Half om half 

keuren wij hier vooral af, en wel op gezag van den grooten 

G Ö T H E , die het ook in kunstzaken deed. Aan den eenen tak 

van wetenschap en kunst mag niet vrijdom en bescherming 

worden verleend, en daartegenover de andere schier in boeijen 

worden gesloten. Aan het onderwijs vau de jeugd wordt 

veel ten koste gelegd, en aan den leerling in de SCHOONE 

bouwkunst worden van regeringswege bijna geen zorgen gewijd. 

ii De 4' vraag is van hoog belang, vooral uit het oog

punt eener liberale en niet eenzijdige staathuishoudkunde. 

Een letterkundige te beschermen voor den nadruk van zijn 

werk, kan billijk ziju: maar den bouwmeester te laten 

toezien en zuchten, als zijne scheppingen, de voortbreng

selen van zijnen geest, van zijne studie, wetenschap en onder

vinding, getrouw worden gekopieerd, dat is toch wat erg. 

Het moest als een strafbare daad worden aangemerkt, als 

deze of gene goedvond de schepping van een ander over 

te nemen, en gelijk de maker of uitvinder van eenigen 

mechanischen toestel beschermd wordt door een reeks wetsar

tikelen en door zijnen eigenen naamstempel, zoo komt het mij 

billijk voor dat de kunstenaar een gelijk voorregt deelachtig 

behoort te zijn. Wie bekommert zich om hem dit te be

zorgen? Niemand! En toch pleit iets tegen die bescher

ming. De kunstenaar levert zijnen arbeid tegen betaling. 

Die betaling geeft het regt van eigendom aan een ander, aan 

zijnen patroon, en het kan den dikwerf aan den weg timme-

renden bouwheer evenmin worden belet, dat hij zijn gebouw 

doet bezien, als dat hij toestemming en hulp verleent om 

het te k o p i ë r e n , of het kan weren dat derden, die liet goed

keuren, het niet overnemen, en zelfs bij absentie van eenig 

vindingsvermogen getrouw overmeten. Maar hoe het zij, 

het kopiëren is eene trouwelooze handeling, die altijd zich 

zelve straft. A l verschalkt men het publiek, den deskun

dige loopt dat half of heel kopiëren gaauw in het oog. 

Neen M . II., de ware kunstenaar mag en zal niet kopië 

ren; want hij spreekt in zijne werken de taal van zijn hart, 

eu zal die verstaanbaar voor zich en zijn volk trachten te 

maken. Hij moet vorm en kouceptie, het détail en de 

konstruktie, iu zijnen eigenen boezem doen rijpen, en is zijn 

kunst- en eergevoel op de regte plaats, welnu, dan zal hij 

liever scheppen dan eens anderen eigendom ontvreemden. Hij 

zal liever, zoo als men het heet, blokken, dan eenig denk

beeld of bouwstuk van een ander Helen. 

«En wie is er als kunstenaar, hetzij hij den titel van 

bouwmeester, werkbaas of ambachtsman draagt, die niet 

liefst een pluimpje krijgt en de verantwoordelijkheid op 

zich neemt van zijn eigen werk? 

//Over die verantwoordelijkheid bij het bouwen wordt 
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in de vijfde vraag gehandeld. Daarover is heel wat voor 

en tegen te zeggen. Ik wensch er met enkele woorden 

over te speken, want zij is een zeer voornaam punt in het 

kunstleven. Is het verantwoordelijk zijn in elke zelfstan

dige betrekking als het ware eene conditio sine tjua non, 

het nederlandsche wetboek (altijd nog in hoofdzaak le code 

Napoléon) heeft in deze evenveel duidelijke als zeer rekbare 

artikelen opgenomen. 

//Ten eerste vinden wij in het 3* boek, 3" titel, han

delende over verbindtenissen die uit kracht der wet geboren 

worden, kostelijke woorden, ten einde hen die door onwe

tend- of onachtzaamheid inbreuken maken op de belangen 

van andereu, tot trouwe pligtsbetrachting aan te sporen, 

en voor het tegendeel te straffen. 

//Een artikel van algemeen, al is het niet van direkt 

kunstbelang, daarin voorkomende, is dit: «/ / /De man, die 

met eenig beheer is belast, moet zijne pligten als een goed 

huisvader vervullen."" Zelfs handelt art. 1406 over moed-

willigen of ouvoorzigtigen doodslag, doch dit is hier ge

lukkig buiten de kwestie. Niettemin moet ieder bouwmees

ter de artikelen 1401, 1402, 1403 en bovenal 1405 van 

buiten kennen. Zij zijn van dezen inhoud: 

/ / / /Art . 1401. Elke onregtmatige daad, waardoor aan een 

ander schade wordt toegebragt, stelt dengenen door wiens 

schuld de schade veroorzaakt is in de verpligting oin de

zelve te vergoeden. (B. 619, 624, 1282, 1483, 1955. C. 

1382). 

r * A i t . 1102. Een ieder is verantwoordelijk, niet alleen 

voor de schade, welke hij door zijne daad, maar ook voor 
die welke hij door zijne nalatigheid of onvoorzigtigheid ver

oorzaakt heeft. (B. 657, 849, 1251. K . 931. C. 1383). 

» / / A r t . 1403. Men is niet alleen verantwoordelijk voor 

de schade welke men door zijne eigene daad veroorzaakt, 

maar ook voor die welke veroorzaakt is door de daad van 

personen, voor welke men aansprakelijk is, of door zakeD 

welke men onder zijn opzigt heeft. 

/ /«De vader eu bij gebreke van dien de moeder, zijn ver

antwoordelijk voor de schade, veroorzaakt door hunne min

derjarige kinderen, die bij hen inwonen. 

n n De meesters en degenen die andereu aanstellen tot de 

waarneming hunner zaken, zijn verantwoordelijk voor de 

schade, door hunne dienstboden en ondergeschikten veroor

zaakt, in de werkzaamheden waartoe zij dezelve gebruikt 

hebben. 

» / /De schoolonderwijzers en werkmeesters zijn verantwoor

delijk voor de schade, door hunne leerlingen en knechts 

veroorzaakt, gedurende den tijd dat dezelve onder hun toe-

zigt staan."" 

z/En de troostdrank op al die artikelen is deze: 

////De hierboven vermelde verantwoordelijkheid houdt op, 

indien de vader en moeder, de schoolonderwijzers en werk-

— 69 — 

meesters, bewijzen dat zij de daad, voor welke zij aanspra

kelijk zouden zijn, niet hebben kunnen beletten. (B . 354, 

fil9, 1602, 1649, 1747, 1840. K . 321 v., 452. C. 

1384)."" 

« E n art. 1405, dat zeer belangrijk is, luidt als volgt: 

„„De eigenaar van een gebouw is verantwoor
delijk voor de schade door deszelfs geheele of ge
deeltelijke instorting veroorzaakt, indien deze door 
verzuim van onderhoud, of door een gebrek in de 
bouwing of inrigting, is te weeg gebragt. (B. 1402. 
C. 1386)"" 

iiTen tweede vinden wij in hetzelfde 3" boek, en aldaar 

»n de zesde afdeeling, 1" titel, handelende over aanneming 

»an werk, in de artikelen 1640—1653, zeer belangrijke woor-

rleu en wenken. Soms is het als of de boeman spreekt; 

maar er zijn bestekken die ook wat durven vergeu en zeg

gen. Niettemin behooren alle bouwkundigeu, werkbazen 

en aannemers zich deze artikelen in het geheugen en in 

het harte te griffen. 

# Wij zien het M . H . , dat aan ieder die bouwt en laat 

bouwen zware verpligtingen bij de wet zijn opgelegd, en 

dat velen van deze zoo elastisch zijn, dat het in waarheid 

reeds zeer goed door MONTESQUIEU is gezegd: / / / /Er zijn, 

door niet schadelijke veranderingen in de wetgeving te ma

ken , vele processen en onaangenaamheden voor de burgerij 

te voorkomen."" 

//Dat zwaard van proces, vau boete, van verantwoorde

lijkheid, van kerker en schavot zelfs, bedreigt ook den 

bouwmeester en zijne nakomelingen. BENVENUTO CELLINI 

was niet de laatste die gekerkerd en onschuldig vastge

klonken lag. Een enkel proces heeft menigeen (die onschul

dig was) doodarm gemaakt, en niet weinigen zijn er zelfs 

door verdriet van grijs geworden en ten grave gedaald. 

ff Niettemin moet er verantwoordelijkheid bestaau, bij 

hen die doen bouwen, (dat zijn de patroons), bij hen die ont

werpen en bestekken maken, (dat zijn de architekten eu 

werkbazen) en bij hen die ze uitvoeren, (dat zijn dc werk

bazen en de aannemers), welke op hunne beurt voor alle 

tiuderhoorigen en materialen verantwoordelijk zijn. 

» De verantwoordelijkheid van den bouwmeester van be

roep , dat is ook de werkbaas, is te regt beperkt door art. 

1649 (3" boek, zesde afdeeling, zevende titel), want daar 

staat: // // de aannemer is verantwoordelijk voor de daden 

van al degenen die hij in het werk stelt,"" benevens door 

art. 1405, hiervoren opgegeven, krachtens hetwelk de pa

troon-bouwheer zeer te regt de verantwoordelijkheid draagt 

voor een gebrek in den bouw en de inrigting. 

« I m m e r s , hij kiest zich geen architekt, werkbaas of 

aannemer, of hij heeft in dezen volkomen vertrouwen en 

kan hem niet missen, anders ordonneerde hij zelf. Er zijn 

wel patroons, die niemand vertrouwen eu niemand kiezen, 

— 70 — 

j of hun allerlei wetten stellen, maar dat ziju raro en nare 

i bouwheeren, waarmede ook niemand werken kan en voor wie 

! ook niemand die zijn vak liefheeft werken moest. 

// Nu is er ouderscheid tusschen kunstenaars en werk

bazen die werken en bouwen en handelen, te goeder en 

te kwader trouw, en de wetsartikelen zijn, naar mijne 

meening, voor deze laatste soort opgesteld. Wie het goed 

heeft bedoeld, zal niet worden gestraft, ook dan niet, wan

neer zijne krachten ontoereikend waren en hij gestruikeld is, 

en struikelen, och! dat doet elk mensch, ieder op zijne beurt. 

Maar de kwade trouw, de bedriegerij, de indirekte diefstal 

in het houwen, die tusschen partijen helaas ! niet zelden in 

praktijk is en wordt gebragt, dat is wat anders, eu wie 

meehelpt die ondingen de wereld uit te dragen, doet een 

goed en verdienstelijk werk. 

//De bouwmeester is eu blijft verantwoordelijk voor zijne 

opgaven, en niet voor die, door bouwkommissarissen, pa

troons of anderen, buiten hem om gedaan. Dat spreekt 

als het boek der boeken. 

//In art. 1645 (3e boek, li" afd., 7" titel) van ons bur

gerlijk wetboek lezen wij: 

* vlndien een gebouw, voor eeu bepaalden prijs aange

nomen en afgemaakt, geheel of gedeeltelijk vergaat, door 

een gebrek in de zamenstelling, of zelfs uit hoofde van de 

ongeschiktheid van den grond, zijn de bouwmeesters eu 

aannemers daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk. (C. 

1792)."" 

//Daaruit volgt dat de werkbaas en de aannemer wel 

degelijk bij tijds mogen en moeten meepraten, zelfs verpligt 

zijn de attentie op gebrekkige opgaven van den patroon en 

bouwmeester, of op onvoldoende afmetingen en voorwaarden 

van het bouwwerk en het bestek, te vestigen, want zij ziju, 

gelijk de bouwmeester, tien jaren daarvoor verantwoordelijk. 

Nu zijn er aannemers en bouwmeesters, die tien dagen, 

zelfs tien minuten nadat zij hun laatste geld hebben ont

vingen, niets meer luet hun aangenomen werk te doen 

willen hebben, tenzij men hun extra betale, en die eisch is 

schandelijk eu tegen de wet, ook tegen de maatschappe

lijke spreekwijze die zegt: ////Geef aan uw werk de zorg 

die het toekomt, opdat gij uw gemoed niet verontrust."" 

//Maar er zijn andere gevallen, waar de wettelijke ver

antwoordelijkheid tot ernstig nadenken roept. Ik bedoel 

die waarbij de aaukomeling iu het bouwvak betrokken is. 

Ja ik zou een paar voorbeelden kunnen noemen, waar een 

zeker advokaat, die konsulent-bouwkoinmissaris was, met 

een jong bouwmeester zoodanig heeft gehandeld, dat de 

laatste den eerstgenoemde krachtens de wet had kunnen doen 

veroordeelen, maar het om den lieven vrede heeft gelaten. 

« D e aaukomeling heeft dikwerf zwaar te roeijen, om 

zich uit processen te houden. Niet zeldeu wordt, door 

deu patroon of diens raadsman, op mindere ondervinding en 
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bedrevenheid gespekuleerd, en als er wat te halen is, wor

den er altijd menschen gevonden, die voor één gulden een 

etmaal ruzie maken. Niet zelden wordt de aankomeling 

door den aannemer, zoo men het noemt, ingepakt, en er 

zijn alweer voorbeelden te noemen, die ook treurige bewij

zen leveren dat de jeugdige ervarenheid in het ongelijk 

is gesteld. Zoo zou het een zotternij zijn, den man, die 

enkel plannen maakte, verantwoordelijk te stellen voor de 

wijze waarop zijn ontwerp of gebouw was gemaakt. Zoo 

zou het een zotternij zijn, den architekt en niet den leve

rancier verantwoordelijk te stellen voor de gehalte der 

materialen, die óf niet anders dau bij monster hem ter 

keuring aangeboden, éf buiten zijn toezigt gemaakt en 

verwerkt zijn. 

//Maar waar zou ik eindigen, als ik op die wijze de 

eischen van billijkheid en regtvaardigheid wilde herinneren. 

Veel malen kan er twijfel zijn, en in dit geval hebben wij art. 

1385 (8* boek, 8' afdeeling), want daar staat dood-eenvoudig: 

////In geval van twijfel, wordt eene overeenkomst uitgelegd 

ten nadeele van dengenen die iets bedongen, en ten voor-

deele van hem die zich verbonden heeft."" (B. 1309, 1509. 

C. 11(52). 

«/Daarom zorge de bouwmeester, de werkbaas of aan

nemer, bij tijds dat eene behoorlijk gezegelde overeen

komst tusschen hem en zijnen patroon wordt gesloten, en 

hij wint alle processen die men hem aandoet. 

// De wet kan niet in elk opzigt volledig zijn, en waar 

zij onvolledig is, treden plaatselijke gebruiken en usantiën 

op den voorgrond, die, met het gezond verstand en de bil

lijkheid, dan ook de ontbrekende of onvolledige wetsartike

len op uitmuntende wijze aanvullen. 

//Jammer is liet, dat de regter zich stipt aan de letter, 

en te min aan den morelen zin van het zamenleven cn 

de wet schijnt te moeten houden. Dat heeft bij bouw-pro

cessen al heel veel kwaads berokkend. 

//Waar tusschen partijen geschillen rijzen, zijn deze het 

best te vereffenen door een uitspraak van scheidsmannen 

bij //akte van compromis" in het hoogste ressort opge

maakt, zoo als dat in het 3" boek van regtspleging van 

onderscheiden aard, eerste titel, handelende over de uit

spraken van scheidsmannen, in artt. 020—657 en voorname

lijk in artt. 636—645 te lezen staat. Die artikelen zijn waar

lijk zeer belangrijk. Wij vestigen daarop vooral uwe aandacht 

M . II.! En of het nu billijk is, dat er tien jaren verant

woordelijkheid bij de wet worden gevergd van de ontwerpers 

en makers van een gebouw, hetwelk niet zelden direkt na 

zijne voleinding en oplevering in andere handen (ook wel 

eens in die der heidenen) overgaat, is en blijft een vraag, 

even moeijelijk te beslissen als de inhoud van het hier-

voren gemeld artikel 1645. Welke uitlegging kan men niet 

geven aan de woorden «gehee l of gedeeltelijk vergaan," 

«reen gebrek in de zamenstelling," « e e n ongeschikte grond," 

vooral bij de bekendheid, dat een gebouw zeer dikwerf van 

patroon wisselen kan? 

«/Tien jaren lang verantwoordelijkheid, tegenover een 

salaris dat kant noch wal raakt, en zeer dikwerf voor de grootste 

helft aan onkosten wordt opgeslurpt! Tien jaren lang ver

antwoordelijk, tegenover allerlei besluiten en veranderingen 

buiten ons om genomen en gemaakt, M . H . , dat is ver

schrikkelijk! Stelt eens vijf percent netto honorarium over 

tien jaren, dat is een half percent in ieder jaar, en daar

voor zal het gebouw, als het b. v. zakt, al is het ook door 

te zware belasting, nieuw onderheid moeten worden! daar

voor zal men een muur, die scheurt, of binnen dat tijds

verloop in schrankenden staat is gekomen, voor eigen geld 

moeten vernieuwen! daarvoor zal men een dak dat lekt moe

ten verhelpen! Maar dat kan immers evenmin van den bouw

meester als van den aannemer worden gevergd, en toch de 

letter van de wet zegt het. 

« H o e het een eeuw of wat vroeger in het bouwvak 

toeging, weet ik niet in déta i l s , want onze voorouders 

hielden niet veel van schrijven, en de pers was nog wat 

duur; maar wel weet ik , dat onze voorouders zich al bitter 

weinig aan al die bangmakende artikeltjes eu wetten zou

den gestoord hebben; wel weet i k , dat er toen heel wat 

minder gelukzoekers en intriganten en bedelaars waren dan 

heden, die, bijna overal vooropgezet, geen middel schuwen 

en bet leelijkste zelfs niet ontzien, om aan een karreweitje 

te komen; wel weet ik, dat men toen verpligt was meer 

naar een bepaald doel met onbeperkt vertrouwen eu eens

gezinde krachten te streven, al werd hij, die over de men

schelijke vrijheid in denken en handelen een liedje zong, 

lont simplemenl achter grendels en sloten gebragt en als de 

afschuwelijkste van alle moordenaars en brandstichters be

handeld; en eindelijk weet ik, dat ik nu liever leef, dan 

in de dagen toen men het goedvond iemand op te ruimen, 

die niets auders deed dan dat hij zijnen pligt vervulde, 

of de indrukken van zijn hart voor beter gaf. 

«Ziedaar ons onwillekeurig aan bet vergelijken tusschen 

het verleden en het heden, tusschen de middeleeuwen en 

het jaar 1865. Deze vergelijking wordt op het kunstterrein, 

naar onze bescheiden meening, bedoeld bij de zesde vraag, 

als zij aldus spreekt: ////Is de aanbeveling eu navolging 

van vroegere bouwstijlen aan de schoone bouwkunst van 

onzen tijd en aan hare vrije ontwikkeling bevorderlijk? 

Welke middelen zijn aan te wenden om het zoogenoemd 

DRIJVEN van enkele bouwsystemen tegen te gaan? In welke 

opzigten is het verdedigbaar, in welke verpligtend, en in 

welke geheel af te keuren, dat eenige bouwstijl van vroe

gere eeuwen wordt aanbevolen en nagevolgd?"" 

« E e n e schoone en rein artistieke vraag, voor den niet 

eenzijdig ontwikkelden deskundige, die eene geschiedenis 

wil schrijven van hetgeen sedert de laatste 25 jaren, in 

Nederland met de bouwkunst en hare beoefenaars is voor

gevallen. Dat plan heb ik niet, en ware het anders, ik 

zou het voorshands om verschillende redenen opgeven. 

«/Over het eerste onderdeel der vraag: Wat is navolging? 

Navolging is naar mijne meening de weg tot oorspronkelijk

heid, maar zij is en blijft het overnemen van de gedachten, 

van de vormen, van de kunstgeheimen, dat is alles te zaam, 

dus van geestvoortbrengsel». Kortom, het is stelen. Wel 

zeggen tot zelfs de Arabieren : er is niets nieuws onder de 

zon, maar die spreekwijze beteekent in de kunstwereld niets, 

voor den kunstenaar die niet kopieert, niet ontvreemdt, dus 

niet steelt. E r zijn er die dat al heel precies weten te doen, 

natuurlijk met het volle bewustzijn dat men het niet zal 

ontdekken. Hoe dom, klein en belagchelijk! Er zijn er die 

zoogenaamde varianten maken, en zich ten minste schamen, 

al de denkbeelden van anderen voor de hunnen uit te ven

ten. Dat is ook al niet verstandig en groot gehandeld! Het 

verraadt armoede des geestes. Maar er zijn er die zich 

door anderen laten inspireren, daarbij zelven meedenken, 

die gedachten, die vormen veredelen eu hun kunstgevoel 

niet slaafsch regelen naar dat hunner voorgangers. Dat is 

al veel beter en meer artistiek. E n eindelijk zijn er die 

na eigen denken de hand ten papiere brengen, en hunne 

scheppingen herhaalde malen verbeteren, wijzigen en trach

ten te volmaken. Dat is de beste soort. Oorspronkelijk 

te zijn, ziedaar de roeping van den kunstenaar: zonder oor

spronkelijkheid geene kunst. De steller der vraag heeft het 

oog gevestigd op de vroegere bouwstijlen, eu wil beant

woord hebben of de navolging van deze aau de schoone 

bouwkunst van onzen tijd bevorderlijs is. Wie het voor

gaande gelezen en in goeden zin opgevat heeft, zal voor mij 

wel gelieven op te treden en met een stentorstem willen 

uitroepen: neen, in geen opzigt. Hij zal er wel willen bij

voegen, dat het slechtste oorspronkelijke bouwplan de voor

keur verdient boven de beste kopie; want het eerste zal 

door studie steeds beter en beter kunnen worden, terwijl de 

laatste, door een diefachtige, dat is een nietige kunsthand, 

als eigen werk voorgesteld, bij elke wijziging en afwijking 

van het origineel gebrekkiger zal worden. En de tijd, die 

altijd het voorwaarts doet hooren, zou er vrede meê heb

ben, dat eene vroegere kuuststijl wordt overgemeteu! Neen, 

dat kan en zal niet, te meer daar alle groote gedachten 

uit het harte opwellen, gelijk ROTJSSEAU zeide. Vrije kunst

ontwikkeling wordt niet bevorderd, door allerlei navol

gingen aan te bevelen. Maar wie is er die de navolging 

zou stellen boven een oorspronkelijk kunstwerk? Immers 

niemand, die deukt eu het wel met de bouwkunst in Ne

derland meent. Hij die eenige navolging wil vergoelijken, 

is evenmin een man van het regt, van het licht en der 

waarheid, als vau zijnen tijd en van de kunst. 

// En het zou in de bouwkunst niet onberispelijk zijn, te 

stelen van een andere natie, van een anderen bouwmees

ter? Het zij verre van mij de studie der oudheid en de in-

zigten van andersdenkenden te minachten. Alleen door de 

kennis der oudheid kan het gemoed van den modernen ar

tist tot vergelijken, tot onderzoeken worden aangespoord. 

In haar ligt veel wetenschap voor het heden, en veel levens

wijsheid voor den kunstenaar-tijdgenoot opgesloten. Eene 

slaafsche navolging van vroegere bouwstijlen kan evenmin 

aan de moderne kunst, als aan hem die ze beoefent eenig 

voordeel brengen. Daar bestaat een tegenpartij, ik zal ze 

hier de oudjes, de behoudende partij noemen, die van oor

deel is, dat het heden niet deugt, dat het geloof der men

schen in de kunst wankelt, dat vrijheid hierin niet te pas 

komt, en dat onze tijden en menschen niet kinderlijk ge

hoorzaam meer zijn en niet kinderlijk meer bouwen. Die 

tegenpartij put zich in allerlei nietigheden uit, ////en gelijk 

de waarheid altoos door te veel disputereu ten laatste ver

loren gaat"", zoo als COOI.HAES zeide, daarom roepen wij 

u toe: Voorwaarts M . II.! laat af van uwe kinderlijk

heid en kinderachtigheid; laat ons denken en scheppen in 

den geest van onzen tijd, grootsch en wel opdat wij mo

derne handelingen doen, en niet zoodanig bouwen, dat de 

archeologen zich zelven vast moeten praten en niet weten 

hoe zij het eigenlijk hebben. Het doel van elk gebouw 

moet den vorm, den stijl beheerschen, dat wil zeggen: 

iedere vorm vindt zijne eigenaardige plaats; ieder gebouw, 

ieder bouwstuk heeft aanspraak op zijne eigene détails en 

gedaante. In de middeleeuwen was dat lang niet zoo. De 

vormen eu de détails van de kerk waren die van het woon

huis, van het klooster, van de hal en balzaal; allerlei 

aangeschoven brokstukken, gelijk de kinderen bouwen met 

hunne blokjes. De gothiek was de uitverkoren dienares 

der kerk. Duiten de gothiek was alles onzin en huichelarij! 

De weinige verscheidenheid verried de armoede van den 

kunstgeest, of de onderdrukking daarvan. Maar er was 

geen drukpers, anders had zij het licht van die gothische 

drijvers gaauw uitgeblazen. Er «aren geen nieuwsbladen 

en tijdschriften, en het was toen niet geoorloofd te doen, 

waaraan de ziel behoefte had of, ja of... de dood. 

//In de dagen der Grieken eu Romeinen waren er sla

ven en vrijen; in de middeleeuwen, niets anders dan slaven 

van ééne meesteres cn die meesteres was alweer: de Kerk. 

Haar woord was een gebod, en wee hem die zich daartegen 

kantte! Dat er één God was, wist men toen al, maar dat 

er verscheidene voortreffelijke bouwstijlen waren, dat wilde er 

van de 10" tot de 16" eeuw maar schaarsch in , behalve in 

Italië', waar de kerkvaders woonden. Daar genoten en ge

nieten nog de grieksche, romcinsche en andere bouwstijlen 

alle eer. In het begin van de 16" eeuw kwam er wat leven, 

wat moed in de brouwerij. De knellende bunden werden 
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op bevel vau bet volk eeu gat of wat opengehaald, en 

daar kwam de chaos keuuis, ook in kloosters opgegaard, 

los! Wat wilt ge met uw twisten? riep de een. Vrijheid 

in denkeu en kuust, antwoordde de ander. Keer terug tot 

vroegere eeuwen, bad een derde, en gehoorzaam blindelings, 

liet is juist de zucht naar vrijheid en van verbetering die 

ons bezielt, zeide eeu vierde. Weg met alle voogdijschap op 

onzen leeftijd! zoo sprak het volk, zoo sprak ook het 

denkend publiek, en kunsten en wetenschappen verspreid

den zich vrijelijk als fonkelende sterren op de aarde. Zeer 

velen deden, leefden en schreven zoo het hun goeddacht, 

en aan dat zaligend genot dankt een derde onzer landge-

nooten de hun van ganscher harte gegunde vrijheid. 

; /Er is een zeer beroemd en geëerd tijdschrift onzer da

gen dat te Parijs verschijnt; het draagt ten titel: La Revue 

des Leiu-Mondes. Wie er aan meewerken zijn de grootste ge

leerden, de moedigste eu meest wakkere mannen van Frank

rijk, van Europa welligt; ERNEST REX AN is een der collabo

rateurs. Hij schreef in 1862 iu dat tijdschrift eeu hoogst 

belangrijke verhandeling over de middeleeuwsche kunst en de 

oorzaken van haar verval. Waarschijnlijk verzoek ik de kom

missie van redaktie, de vertaling er van iu ons tijdschrift 

op te nemen. Voorshands zij die verhandeling, u ter lezing 

aanbevolen. Natuurlijk zal zij u veel leerrijks opleveren. 

»Zoo zijn er dan twee rigtiugen in de kunst. De man

nen, die de middeleeuweu (letterlijk) willen volgen, staan 

tegenover die welke aan de egyptische, mexikaansche en 

grieksche eu alle latere volken en bouwkunst dezelfde ach

ting toedragen als aan den gothischen, den romaanschen 

en den Renaissance-stijl. Zelfs deed zich eeu ultramon-

taansch (kunst)vonkje van dat middeleeuwsche kunstvuur van 

tijd tot tijd, en nog onlangs bij ons zien, en grootere vol

ken in het klein naiipende, wisten de drijvers en aanbla-

zers er van zich van middelen te bedienen, waarvoor hunne 

oude meesters en biechtvaders zich zeker hadden geschaamd. 

Het is altijd hoogst billijk, ja pligt, dat zich ook de 

tegenpartij opeu en rond, dat is « /e l - jezuï t i sch , doe 

hooren, vooral als men niet hare kunst belangen een ge

vaarlijk spel speelt. En ziedaar, wat er te doen is tegen 

de drijvers van enkele bouwsystemen. Stel hun een tegen

partij ; meet als het noodig is met dezelfde maat die 

zij gebruiken; laat het publiek beslissen, en heaven answer 

for the rest. Maak illoyale handelingen overal bekend 

waar gij kunt, spaar den grijsaard die kindsche dingen 

doet zelfs niet, stoor u niet aan scheldwoorden, en word 

niet boos als men u volgens oud gebruik b. v. »schof t" 

en //stommerik" noemt, of allerlei leelijke dingen u verwijt. 

Verdeel en heersch, zeggen de ultramontanen; dit is hunne 

wet, hun parool. Blijf vooral vrij in bandelen en schrij

ven; verhuur u aan geene partij hoe ook genaamd; Iaat uwe 

kerk blijven buiten alle aardsche (bouw-)zaken, want zijt gij 

eenmaal huurling, dan zweept men u niet zelden voort op 

eene erbarmelijke wijze dat er de ribben van kraken. Daarbij 

komt nog, dat gij en uwe kunst zeer dikwerf, door de drij

vers, naar die dagen van den lieven ALVA en nog een eeuw 

of wat vroeger, op politiek, kerkelijk en litterarisch ter

rein wordt gesleurd; dat is een oud loopje, want al dio 

terreinen zijn in onze eeuw niet vreemd aan de ontwikke

ling eu toepassing van vroegere bouwstijlen. 

//Het kind moet een naam hebben, en dan is het woord 

kunst zoo lief, zoo onschuldig, om er bij het publiek 

meê aan te komen. Maar ons publiek kent de vaders van 

dat kind. Wilt ge weten waartoe dat drijven van zekere 

partij dient? Zij meent er God en Zijn gebod meê te 

behagen, en wil daarvoor een bewijs van goed gedrag 

krijgen. En toch behooren godsdienst en politiek, vooral 

in ons land, aan de bouw- en andere kunsten vreemd te 

blijven. Alles is spel, staat ergens in de Dietsche Warande 

te lezen, en als dat gemeend is, dan roep ik van hier den 

schrijver en zijnen strijdgenooten toe: speelt dan toch in 

Gods naam een eerlijk spel, mijne heeren! of ge verliest 

het immers met glans en overal waar ge u zult gelieven te 

vertoonen. 

z/En wat te zeggen over het derde of laatste deel der 

vraag? Wij mogen en moeten na het voorgaande kort zijn. 

// Het is verdedigbaar eenigen bouwstijl van vroegere eeu

wen aan te bevelen en na te volgen, als de patroon het 

bepaald wil, als de bouwmeester, bij gemis aan schep

pingskracht, niet anders kan, en als eenig oud gebouw hij 

gedeelten moet worden hernieuwd. Vooral in het laatste 

geval moet de bouwmeester zijnen voorganger volgen, niet 

de stijleenheid uoodeloos verbreken en haar te kort doen. 

Waar hij kan moet hij ze zelfs verbeteren. Het is pligt 

eenigen vroegeren bouwstijl aan te bevelen en na te vol

gen, wanneer men restaureert, bijbouwt of vergroot. 

z/Men is als kunstenaar gehouden, een oud gebouw te 

respekteren, vooral als er zich historië le herinneringen aan 

vastknoopen, zelfs ook dan wanneer het niet aan de ge

zonde regels der kunst voldoet. Wie met de werken, de 

ondervinding en de tennis van zijne voorgangers wetenschap

pelijk voordeel weet te doen, is lang niet dom. Daarentegen 

is het kinderachtig hunne dikwerf kinderlijke handelingen, 

vormen en konstrukt iën stipt te volgen. En als men 

op waardige wijze de oudheid beschouwt, dan kan zij voor 

ons worden wat zij werkelijk is: eene ware bron van studie 

eu wijsheid, eu in dien zin vertrouw ik dat gij, mijne hee

ren, ze met mij zult gelieven te verstaan en te blijven 

eeren. 

»Maar het is af te keuren, dat eeuige vroegere bouwstijl 

wordt aanbevolen en nagevolgd, als hij gebreken bezit, die 

wij kunnen aanwijzeu; als de man die het doet, geen behoor

lijke rekenschap weet te geven, waarom hij navolgt en niet 

zelf ontwerpt eu denkt; als hij excentrieke dingen en 

denkbeelden voorstaat; als hij het er op gezet heeft, onze 

dagen, onze bouwkunst scheef en eenzijdig te beoordeelen 

en te beoefenen; als hij, ondanks zich zelven en zijn gemoed, 

onze vooruitgaande beschaving en kunstzin miskent, en 

eindelijk als hij niet voorwaarts, maar terug wil, en zon

der regt of rede op nieuw wenscht wat inderdaad afkeu

ring verdient, en niet meer van onzen tijd of voor onze kin

deren des geloofs is. Een bouwstijl is niet uitgevonden of 

outdekt, gelijk de drukkunst en de stoom, dat is bij toe

val en in een paar minuten. Het eene volk volgde het 

andere, en trachtte zijne bouwvormen op nationale wijze om 

te werken, te beschaven. 

» D e hutten van de eerste aardbewoners gelijken wel is 

waar, tot mijnen spijt, op die van vele onzer minder ge

goede landlieden. Egypte bouwde tempels, en de onzen zijn 

er niet zelden varianten van; niet in onderdeelen, niet in 

afmeting, maar in hoofddenkbeeld van konstruktie. Alzoo 

zou men in afgetrokken zin kunnen zeggen: er is niets 

nieuws ouder de zon. En toch is de bouwkunst de eenige 

kunst, die zich op oorsponkelijke denkbeelden moet gron

den; zonder dat is zij niets waard. Die kunst te bevor

deren, is een groote taak. Daarom haar evenmin aan 

banden gelegd, als haar aan zich zelve overgelaten, en ieder 

die ze uitoefent zal, door vrijheid in handelen en denken, 

het best zijne eigene zwakheden leeren opmerken en trach

ten ze te verbeteren. Laat ons het woord bevorderen in den 

ruimst mogelijken zin opvatten. Laat ons steeds werken, 

studeren, leeren en weten, en zorgen wij vooral voor de 

toekomst der kunst onzer keuze. En met deze gelofte willen 

wij deze onze schets beschouwen als een antwoord op de 

eerste zes vragen, dat ik u beleefd verzoek als voorshands 

uitgebreid en duidelijk genoeg aan te nemen. Veel tijd kon 

ik in deze voor mij drukke dagen der algemeene vergade

ringen hier niet offeren. Daarom neemt mijne voorlezing 

aan, M . H . , als een ontwerp op het papier, dat gij naar 

welbehagen kunt wijzigen. Hoe menigeen bouwde niet met 

kalk en steen, met ijzer en glas, met hout en marmer, 

met pen en papier, die het voor de tweede maal anders 

en misschien ook beter zou doen. Hoe menigeen die de 

beeldende kunsten uitoefent om den wille van het lieve 

brood, moet zich niet de woorden van onzen groot en B I L -

ÖERDIJK herinneren, toen hij in een (mistroostig) oogenblik 

zijns levens zeide: 

ffDES M E N S C H E N LOT OP D E A A R D , IS L A S T E R , H O O N , M I S K E N N I N G , 

V E R D R U K K I N G , A R M O E Z E L F S , E N W A T D E N B O E Z E M G R I E F T . " 

ff Maar na regen komt zonneschijn, en na den dood: hel 

leven." 

De heer ROSE deelt de meening van den heer L E L I M A N 

volkomen, dat geen stijl mag worden gekopieerd. De bouw

kunst, zegt hij, is vóór alles konstruktie. Deze is de grond

slag, de hoofdzaak voor onze kunst. Veel is er, dat utili-

teits-architektuur moet genoemd worden. 

Men behoort voor ieder gebouw de hoofdvormen in ver

band te brengen met de zamenstelling van den algeineenen 

vorm. Iedere zoodanige vorm moet aan het doel beantwoor

den, en op deze wijze verkrijgen al de onderdeelen, als ka

mers, gangen, daken enz., eigenaardige verhoudingen en 

afmetingen. Daarna stelle men de bouwstoffen, de afmetin

gen , de eenheden waaruit de hoofdvorm is zamengesteld 

vast, en brenge ze in verband inet elkander en met den al-

gemeenen vorm. 

Is in dit verband orde, schoone verhouding, degelijke 

zamenstelling op te merken, dan mag men het een werk van 

een kunstenaar noemen, die vóór alles op de konstruktie 

heeft te letten en daaraan zijne studie moet wijden. 

De beroemde en geleerde duitsche kunsttheorist BÖTTICHER 

heeft te regt gezegd, dat men van een kunstwerk van 

de Grieken geen enkel stuk kan afnemen of bijvoegen, zon

der het te bederven. V I O L L E T - L E - D U C heeft over de gothi

sche kerken eeu schoone verhandeling in gelijken zin ge

schreven , en gezegd dat de vormen der gothiek in elk 

opzigt afhankelijk zijn van de konstruktie. Datzelfde is niet 

het geval met den Renaissance-stijl der 15" eeuw. Men 

bouwde toen, wat de konstruktie aangaat, in den gothi-

schen-stijl en dekoreerde den gevel in den Renaissance-stijl. 

In het gothische heerschen de vertikale, bij de klassieke 

stijlen de horizontale lijnen. Door toepassing vau beide ont

staat een hybridisch geheel, want twee tegenstrijdige vormen 

zijn niet te vereenigen, en men verkrijgt dan een stijl strij

dig met het konstruktie-systeem. 

Men verwijt aan onze dagen, zegt spreker, dat zij geen 

eigen stijl hebben, en toch is dc bouwkunst de strengste, de 

ernstigste van alle kunsten, omdat bij haar zonder bepaald 

doel, zonder konstruktief beginsel, niets mag worden aan

gebragt. Nooit hebben de konstruktie en hare kennis eeu 

zoo hoog standpunt bereikt als thans. Onze voorvaderen 

waren meer angstvallig dan wij. Maar laat ons goed kon-

strueren, eu daarbij de vormen veredelen en verfraaijen. 

Het voorschrijven van een stijl leidt tot absurditeiten. Wij 

krijgen dan pseudo-grieksch, pseudo-gothisch enz. 

De heer ROSE geeft vervolgens een uitvoerige beschrijving 

van een vroeger woonhuis, en vraagt of iemand ter wereld 

thans in zoodanig huis zou willen wonen. 

Als wij nu deden, zoo als in de middeleeuwen werd 

gedaan, dan zouden wij als van zelven tot een eigen stijl 

kunnen geraken. Maar het publiek heeft enkel reminis-

cenliè'n van vroegere stijlen voor oogen, en hierin ligt de 

oorzaak dat de publieke geest in onze kunst zoo weinig out-
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wikkeld is, en tucli wordeu wij door dat publiek gedwongen. 

De heer GOSSCHALK is het in het algemeen met den heer 

ROSE niet eens. Hij wil niet in herhalingen treden, en be

treurt liet dat in onze dagen allerlei begrippen worden voor

gestaan, die zeer vague zijn, en men allerlei kleinigheden 

op den voorgrond stelt, die met de groote zaak, de bouw

kunst, niets te maken hebben. 

Als onze voorvaderen b. v. het spiegelglas hadden ge

kend, dan hadden zij het gebruikt, zoo als wij dat doen. Het 

is zaak zich over dit alles heen te zetten. Spreker heeft 

geen achting voor een eigen stijl; de waarheid is niet van 

een individu uitgegaan. Aan de eene zijde staan de aesthetici, 

aan de andere zijde de schrijvers; dikwijls wordt er meer 

op gelet hoeveel vel druks een verhandeling beslaat, dan 

hoe haar inhoud is. 

De degelijke studie van den Renaissance-stijl zal aan iedere 

rigting voldoening geven. De monumenten van Italië, van 

Griekenland cn bij ons het Palcis te Amsterdam, de waag te 

Alkmaar enz., die allen geven rijke stofte voor onze kunst 

en kunstenaren. 

Tegen het drijven van eenigen bouwstijl is het niet nood

zakelijk iets tc doen. Alleen trede men op tegen illoyale 

systemen en handelingen, maar men bemoeije zich niet met 

dezen of genen bouwheer, die achter kruisramen wil gaan 

wonen, of met den architekt, die niets dan een getrouwe 

navolging van vroegere tijden beoogt. 

Dc Voorzitter meent te moeten opmerken, dat de hier 

en daar uiteenloopende zienswijzen van de beide laatste spre

kers niettemin tot een geheel zijn te brengen. Beide zijn 

van oordeel, dat men der koustruktiën en haren beginselen 

geen geweld mag aandoen, en dat deze gelijk de bouwvormen 

behooren tc worden toegepast, naar eigen inzigt en bestaande 

hulpmiddelen. 

Spreker is het volkomen eens met den heer CÉSAR D A L Y , 

die, in zijnen prospektus van de thans door hem uitgegeven 

Motif* hhtoriques, drie bepaalde rigtingen aanwijst als: 1° . 

de historische school die een bepaald tijdperk voorstelt; 2°. 

de eklektische school, wier voorstanders het goede nemen 

waar zij het vinden en 3°. de school der toekomst. Spreker 

deelt ten volle de zienswijze des heeren D A L Y , ten opzigte van 

de bouwkunst onder FRANS I , die ook voor onzen tijd veel 

leerrijks, zoo ten aanzien van konstruktie en schoone vor

men, als in ornament en dekoratief kan opleveren. Hij 

stelt zich voor dezen prospektus in de Bouwkundige Bijdragen 

mede te deelen. l) 

De diskussie over deze vraag wordt niet verder voortge

zet, en thans komt vraag n°. 3 in behandeling, luidende: 

„ Is het voor de bouwkunst, bevorderlijk, dat hare beoefena

ren zich door het nemen van een patent ook den titel van 

'> Zin Boimtundii/e Bijdragen, d l . X V , bui. 69. 

bouwmeester toekennen, en als zoodanig werkzaam zijn?" 

De w. c. VAN GOOR, levert hierop het volgende ant

woord : 

it In deze vraag wordt onderscheid gemaakt tusschen een 

beoefenaar der bouwkunst en een bouwmeester. Onder den 

eerstgenoemden wil men zeker verstaan hebben de tim

mermans-, metselaars- en andere bazen, in het algemeen 

hen die zich een bijzonder gedeelte van het groote geheel 

der bouwkunst ter uitoefening hebben gekozen; onder den 

laatstgenoemden hen, die, hoewel van ieder vak op zich zelf 

minder speciale kennis bezittende, echter meer vertrouwd 

zijn met al wat de bouwkunst aangaat en wat er mede ver

bonden is. Als men de vraag zoodanig opvat, dan springt 

terstond in het oog de veronderstelling, dat, al nemen de 

eerstbedoelden een patent, zij daardoor toch niet die kun

digheden zullen verkrijgen, eigen aan hem die met regt 

den titel van bouwmeester draagt. Uit de ontwikkeling 

van het zoo even gezegde zal onze zienswijze nader blijken, 

en op deze vraag geven wij een ontkennend antwoord. 

» E e n beoefenaar dor bouwkunst, met andere woorden, 

een meestér- t immerman, metselaar enz., voldoet aan de 

eischen van zijnen stand, wanneer hij in alle deelen als be

kwaam uitvoerder van timmer-, metsel- of andere werken 

kan werkzaam zijn. In den beperkten zin genomen, be

hoeft hij slechts verstand te hebben van de bouwstoffen 

welke hij bearbeidt en van de verschillende wijzen, waarop zij 

in en aan elkander verbonden moeten worden. Dit is 

echter ook het minst wat van hem gevorderd kan wordeu, 

en wij zullen er dan ook dadelijk, tot eer van den arbei

denden stand, bijvoegen, dat vele werkbazen, behalve die 

kennis, geenszins ontbloot zijn van meer bekwaamheden, 

zoodat velen meer, ja veel meer zullen kunnen geven, 

dan regtstreeks van hen gevorderd wordt. Ten blijke 

daarvan wijzen wij slechts op de menigte woonhuizen, 

door hen gebouwd zonder dat een eigenlijk bouwmeester 

er bij betrokken was. Hiervoor leverden zij de plannen 

en de uitvoering werd door hen geleid. Tot deze grens, — 

het bouwen van gewone burger-woonhuizen, — bestaat 

dan ook geen enkele reden voor de eigenlijke bouw

meesters om naijverig te zijn; het zou zelfs wel kun

nen gebeuren dat door hen woonhuizen geleverd wor

den, beter dan die welke somtijds gebouwd worden door 

bouwmeesters van professie, en door hen die met het 

volste regt, wegens meer studie en meer algemeene kennis, 

dezen naam verdienen. Maar met het bouwen van woonhuizen 

zijn wij niet aan het einde der bouwkunst; er worden dik

wijls hoogere eischen gesteld, eischen waaraan bijna allen, 

die zich de beoefening van een enkel vak ten doel heb

ben gesteld, niet zullen kunnen voldoen. 

„ H e t wordt den wetenschappelijk gevormden bouwkun

stenaar wel eens tot grief gemaakt, dat hij zelfs geen 

raam kan maken, of dat hij geen twee steenen aan elk

ander kan metselen; het is zoo, dit kan hij in den regel 

niet, maar evenzeer kan hij ook bezwaarlijk een specialiteit 

in alle vakken zijn; dit vau hem te eischen is onredelijk. 

Kan men dezelfde grief ook niet op de specialiteiten 

onderling toepassen? Is de timmerman, die het ontwerp 

voor een woonhuis gemaakt heeft, ook in staat het met

selwerk er voor uit te voeren, of omgekeerd? De bouw

meester late dat alles gerust aan anderen over, hij behoeft 

niet van truweel of beitel te leven; heeft hij een alge

meene kennis van goede uitvoering der verschillende am

bachten, dan is. dit voor hem voldoende; meer mag vau 

hem niet gevorderd worden. 

//Den bouwmeester worden hoogere eischen gesteld, en 

om daaraan te kunnen voldoen, behoeft hij meer dan de 

kennis hoe men goede woonhuizen bouwt en hout of ijzer 

of kalk en steen aan elkander verbindt. Om dit duidelijk 

te maken hebben wij slechts na te gaan, wat al gevorderd 

wordt, om een bouwwerk van meer dan gewonen omvang 

tot stand te brengen. 

// De kennis van bouwstoffen en hare onderlinge verbin

ding mogen wij hier gerust buiten speciale beschouwing la

ten. Hoewel deze kennis den bouwmeester geenszins mag 

ontbreken, kan ook hier aan den werkbaas veel worden 

overgelaten. Maar hoe zal hij, die van grondige kennis 

der natuur- en werktuigkunde, der wis- en stelkunde ontbloot 

is, zich rekenschap kunnen geven van de al of niet goede 

inrigting eener zamenstelling, die van de dagelijks voor

komende afwijkt? Hij moet de krachten kunnen opsporen, 

welke zoowel op het geheel als op ieder deel afzonderlijk 

werken en waaraan die deelen weerstand moeten bieden, 

wil hij bij de uitkomst niet ervaren, dat zijne konstruktie 

te zwak is, of dat hem met grond ten laste kan gelegd 

worden, nutteloos materiaal te hebben verspild. Deze kun

digheden moeten hem ook leiden, wanneer er sprake is 

van het maken eener goede luchtverversching, onder zoo 

menigerlei toestand. Wanneer niet de gewone wijze van 

verwarming van eenig gebouw, maar die met verwarmde 

lucht of heet water wordt verlangd, dan zijn het weder 

dezelfde kundigheden die hem de afmetingen zijner stook-

toestellen en buizen moeten doen bepalen. Zij komen hein 

te pas bij het bepalen der afmetingen van fabriek-schoor-

steenen en vuurhaarden. Voor het maken eener goede 

verlichting van groote overdekte ruimten, zoowel bij dag 

als bij den avond, kan hij ze weder niet missen. Zij 

moeten hem behulpzaam zijn in het aangeven van den goe

den vorm eener gehoor- of schouwburgzaal en dergelijkeii, 

opdat zij bruikbaar zullen zijn. En wat zou hier, bij het 

opnoemen van de verschillende onderdeelen van eenig uit

gebreid bouwwerk, nog niet bij te voegen zijn? Voor het 

meerendeel zijn dit echter zaken, waaraan eerst op afdoende 

wijze gedacht moet worden nadat het ontwerp gemaakt is. Bij 

het maken van het ontwerp, wat al zwarigheden moeten dan 

niet overwonnen worden, opdat ieder bkaal zijne goede 

plaats en afmetingen en verbinding met andere lokalen 

erlange; zwarigheden, zich meer of minder vermenigvul

digende, al naar mate het aangewezen terrein een meer of 

minder gunstigen vorm of ligging heeft. Het uit- en inwen

dig aanzien en de versiering zijn hoofdzaken van niet wei

nig belang. Welke uitgebreide studie heeft de architekt 

zich niet moeten getroosten, om het schoone, dat in iede-

! ren stijl gelegen is, op te sporen en daardoor zijnen smaak 

te veredelen, opdat hij geen waugedrogt scheppe, zoowel 

wat de zuiverheid van architektuur als de versiering betreft. 

Zijn goede smaak inoet hem vooral ook in het laatste 

leiden, wil hij zich niet aan schraalheid of overlading schul

dig maken. Wanneer aan dit alles niet dan gebrekkig 

wordt voldaan, dan kan de uitspraak niet te hard wezen, 

en het zal blijken dat zij welke zich slechts op het een of 

ander onderdeel van het groote geheel hebben toegelegd, 

niet bevoegd kunnen zijn zich als bouwmeesters op te wer

pen. Doen zij dit en zijn zij als zoodanig werkzaam, het 

kan niet missen of ieder eenigzins uitgebreid onderwerp wordt 

door hen als misgeboorte te voorschijn gebragt. Het gebouw 

moge dan al onberispelijk zijn in de uitvoering, het ge

heel zal niet aan de gestelde eischen beantwoorden. Hoe 

zouden zulke scheppingen aan de bouwkunst bevorderlijk 

kunnen zijn?" 

De Voorzitter herinnert met betrekking tot de vraag 

n° . 3, dat nergens in de patentwet het woord architekt voor

komt; wel wordt daar vpzigter over bouwwerken genoemd. 

Naar zijn gevoelen is de architekt niet bij de patentwet 

bedoeld, maar eigendunkelijk daarbij opgenomen. Hij acht 

het onregtvaardig dat de bouwmeester onderhevig is aan 

eene schatting van lands- of gemeentewege, en twijfelt 

niet, of dit misbruik zal door de fiscaliteit worden opge

merkt en uit den weg geruimd. 

De heer L E L I M A N voert aan, dat de kunstschilder en 

de advokaat geen patent betalen, terwijl de bouwmeester 

daarentegen niet zelden de bijzondere attentie geniet, 

geregeld en jaarlijks in patent-belasting te worden ver

hoogd. Die eer was hem te beurt gevallen, en hij had over 

die herhaalde verhooging bij de bevoegde autoriteiten op

heldering verzocht, en, zoo als men het op het stadhuis 

noemt, gedoleerd. Na gegeven inlichtingen aan den zetter 

der patenten, die tot sprekers spijt zelfs geen llaauw denk

beeld had van hetgeen de werkkring van den architekt in 

ons land is , was hem in elk opzigt regt wedervaren; het

geen hij uiterst billijk oordeelde tegenover den niet zelden 

overdreven ijver van beambten, die dikwerf ten onregte han

delen en zonder informatie dingen doen, welke zij niet 
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altijd behoorlijk kunnen verantwoorden. Spreker verwondert 

zich, dat rijks- of gemeente-bouwmeesters en beambten geen 

patent betalen. 

De Voorzitter deelt mede dat de advokaten, tegenover 

hunne vrijstelling van het patent, verpligt zijn pro Deo te 

occuperen bij onvermogende k l i ënten , waarvoor zij — zoo als 

het althans behoort — geen honorarium genieten of mogen 

aannemen. 

De heer ROSE voert aan dat de ontheffing van patent-

regt voor bouwmeesters die tevens beambten zijn, betrek

kelijk is. Spreker had, tijdens zijn verblijf te Rotterdam, 

wel degelijk patent betaald voor de door hem aldaar uitge

voerde partikuliere werken. 

De heer METZELAAR verwondert zich, dat de bouwmeester 

wel, en de kunstschilder niet patentpligtig is, in een land 

waar de bouwkunst niet als kunst erkend wordt. Spreker 

betreurt dezen toestand, en na herinnering wat de bouw

meester en ziju werkkring is, verlangt hij, dat deze Maat

schappij zich over het al of niet billijke van patentpligtig-

heid van de bouwmeesters bij den minister van financiën 

verklare, en dezen verzoeke eeu einde te maken aan den 

onzekeren toestand. 

De heer LELIMAN is van meening, dat dergelijke ver

zoeken eerder behooren uit te gaan van de bouwmeesters 

als partikuliere personen, dan van eene Maatschappij die zich 

de bevordering der bouwkunst ten doel stelt. Hij acht het 

evenwel niet onnoodig dat deu minister van financiën in 

persoon de zaak worde uiteengezet. 

De heer ROSE herinnert dat de koningsberger tilozoof 

KANT de meening deelde, door den heer METZELAAR over de 

bouwkunst en hare geringe waardering in ons land aange

geven, maar voegt er bij, dat KANT eenzijdig oordeelde, daar 

in zijnen tijd bij voorkeur de voortbrengselen der vijf kolom

bouworden als schoone bouwkunst genoemd zijn geworden. 

De heer GODEFROY is van oordeel, dat de architekt het 

opdrijven van het patent kan te keer gaan, door zich 

„bouwmeester" of „opzigter over gebouwen" te noemen. 

De heer KOMIJN acht het billijk, dat kunstenaars in bet 

algemeen, en derhalve ook de architekt, vrij zijn en zij 

dus geen patent betalen. 

De heer GOSSCHALK meent dat bij de vraag iets anders 

bedoeld wordt; van het patent wordt niet dan in de tweede 

plaats gesproken. Het patent acht hij niet noodzakelijk of 

verpligtend: getuigen de werkbazen, die allerlei gebouwen 

ontwerpen en daarvoor geen patent betalen. 

Na nog eenige diskussie tusschen de heeren GODEFROY, 

METZKLAAR en LF.L1MAN, acht laatstgenoemde bet niet on

noodig, dat de bouwmeesters, buiten deze vergadering om, I 
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| een petitionnement tot afschaffing hunner patentpligtigheid 

I opstellen, onderteekenen en opzenden. 

De heer METZELAAR verlangt eene stemming. 

De heer ROSE wenscht dat het bestuur in deze onaf

hankelijk blijve. 

De heer G. H . KUIPER voorspelt eerder verhoogiug, in 

plaats van afschaffing, van het patent voor bouwmeesters. 

I Deze voorspelling is gegrond op de door hein als aannemer 

opgedane ondervinding. Ook hij had gemeend, zich om op

heldering over zijnen patent-aanslag te moeten vervoegen bij 

de autoriteiten en heeft zich zelfs tot den minister gewend, 

ten opzigte van eene door hein als onbillijk beschouwde han

deling. Zijne verzoeken tot vermindering werden kortaf be

antwoord met 7 5 ° / 0 verhoogiug van patentkisten. 

De heer METZELAAR wil den onzekeren toestand betref

fende het patent van den architekt zien opgeheven; hij wil 

weten waaraan zich te houden. Deze wensch moet onder

steuning vinden bij ieder, die zich in eene hem bezwa

rende omstandigheid bevindt. 

De voorzitter deed de bedoeling der vraag nader kennen 

en daaruit is naar zijne meening op te maken, dat het van 

grooter belang is te achten het onbevoegd uitoefenen van 

bet bouwmeestersberoep met alle kracht te gaan, dan het 

bezwaar op te heffen dat door bevoegden met grond kan 

ingehragt worden tegen de bepaling dat zij patent moeten 

betalen. Op deze bijeenkomst, zegt spreker, kunnen geene 

voorstellen in stemming gebngt worden; daartoe zijn de al

gemeene vergaderingen volgens de wet aangewezen. 

Geen der leden over deze vraag verder verlangende te 

spreken, beveelt de voorzitter dit patent-onderwerp in de 

partikuliere belangstelling van belanghebbenden aan. 

Hij wijst op den rijken voorraad en de vele bouw

voorwerpen, door de heeren P H . LINDO van Delf shaven, 
ORBMER eu C° . van Bolswurd, N . REDEKER en 0 ° . en FISCHER 

en C°. beide van Amsterdam, ten toon gesteld, en sluit de 

bijeenkomst, onder dankzegging aan de leden voor hunne 

talrijke opkomst en betoonde belangstelling. Spreker herin

nert den leden het nuttige eu aangename ook van deze 

vergadering, die op nieuw het bewijs heeft geleverd, dat 

door onderlinge zaïnensprekiug veel te leeren is , en dus

doende op afdoende wijze zal worden bijgedragen tot de be

vordering der Bouwkunst in ons vaderland. 

Overeenkomstig dc notulen van de alge-
Julij 1865. meene bijeenkomst aan liet hootU dezes 

vermeld, 
IN NAAM VAN HET BESTUUR: 

J . H . L E L I M A N , 
Sekretaris. 

Bijlage tot het 4 ° stok van deel X V der Bouwkundige Bijdragen. 

M A A T S C H A P P I J 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Y A H i'F. 

VIERENTWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 

KK VAN l>* 

D E R T I E N D E A L G E M E E N E B I J E E N K O M S T V A N L E D E N , 

G E H O U D E N T E A M S T E K D A M D E N 27 E K 28 JUiNIJ 1866. 

GKUKÜKT B IJ 

M E T Z L E R & B A S T I N G . 

18(36. 



Bijlage tot de „Bouwkundige Bijdragen", dl. X V , stuk 4. 

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

stempel van den sekretaris voorzien zijn. 

^^/A. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

V E R S L A G 
VAM Ut 

" V ^ E R - E ] s r - T " w r i s r T i a - s a ? E ^VLO-EIVCEETSTE V E R G A D E R I J S T O , 

gehouden te Amsterdam den '27 Junij 18GG. 

T e r vergadering zijn tegenwoordig: de bestuurders A. K. 

G O D B F E O T , voorzitter, J . V E R H E Y , vice-voorzitter, p. J . H A M E R , 

penningmeester, a. D E GREEP J Z . , W. J . ,I. OFPENBERG, o. n. 

S A L M , H . MOLEMANS en J . H . L E L I M A N , sekretaris; dc korres

pondenten B . B L A N K E N (Hoorn) cn H . P. ESKES (Nieuwer-Am-
stel); dc afgevaardigden o. H . KUIPER, I. GOSSCHALK en J . SMIT, 

van de afdeeling Amsterdam; J . v. M E T Z E L A A R , H . J . DUI'ONT 

en w. c VAN GOOR van de afdeeling Rotterdam; w. N . ROSE, 

van de afdeeling 's Gravenhage, en A . V E T H van dc afdee

ling Arnhem. 

De presentielijst is door 02 leden onderteekend. 

De voorzitter opent de vergadering met de volgende 

toespraak: 

„ M i j n e heeren, zeer geachte medeleden! 

„ D o o r uwe keuze vereerd met de leiding dezer vergade

ring, heet ik u allen hartelijk welkom. Ik verheug mij over 

de belangstelling waarvan uwe tegenwoordigheid tc dezer 

plaatse ten blijkc strekt. Ik zal u niet ophouden met 

beschouwingen over den aard cn het doel onzer Maat

schappij ; beide zijn u bekend, cn gij allen zijt in de gele

genheid naar vermogen bij te dragen ter bereiking van het 

doel dat zij zich stelt. Wanneer wij dus aanleiding vinden 

tot tevredenheid over hetgeen in het afgeloopen jaar is ver-

rigt, dan komt nan u de dank daarvoor toe, en hij wordt 

u bij deze gebragt. 

„ D c belangstelling in onze Maatschappij vermindert niet. 

Het aantal leden, sedert drie jaar met een honderdtal toege

nomen en nu tot ruim 900 geklommen, levert er het bewijs 

van. Onze financiën zijn niet achteruitgegaan. De uitgave 

van bock- cn plaatwerken wordt voortgezet op de u bekende 

grondslagen, en met inachtneming van onze financiële krach

ten. Een en ander zal u meer uitvoerig blijken uit de mede

deelingen welke in deze vergadering u zullen gedaan worden, 

en waartoe overeenkomstig de voorschriften onzer wet thans 

in de eerste plaats wordt overgegaan. Uwe aandacht daartoe 

inroepende, verklaar ik de 24 ! l e algemeene vergadering ge

opend, en noodig ik in dc eerste plaats den heer sekretaris 

uit tot het voorlezen van het verslag van hetgeen in het 

afgeloopen jaar door de Maatschappij is verrigt." 

Door den sekretaris wordt alsnu uitgebragt het verslag, 

zoo als het hieronder voorkomt: 

„Mijne heeren, zeer geachte medeleden! 

„ I n dc overtuiging, dat deze onze Zé" algemcene jaar-

lijksche vergadering eene even belangrijke als nuttige strek

king heeft, vat ik — ingevolge de wet — het mij gegeven 

woord met vrijmoedigheid op, cn kom u gehoor vragen voor 

de vermelding van het meest belangrijke dat der Maatschappij 

Tol bevordering der Bouwkunst in 1865 is wedervaren. Tegen

over enkele teleurstellingen die zij ondervond, is het mij — 

cn dat wel heden avond voor de vierde maal — zeer aan

genaam, u in naam van het bestuur haren goeden gang te 

berigten. 

„ Ten bewijze daarvan mogen de navolgende beknopte 

mededeelingen strekken. 

„ L e d e n . Hun aantal had op 1 Mei 1865 het cijfer van 

934 bereikt. Van dien dag tot 1 Mei 1S60, zijn 51 per

sonen als nieuwe leden ingeschreven. Daarentegen hebben 

33 leden bedankt, 16 zijn overleden, van 5 is ons het adres 

onbekend en aan 11 is die titel — wegens wanbeta

ling — ontnomen, zoodat de Maatschappij zich op 1 Mei 

1S66 in het bezit van 920 leden tc verbeugen had. — 

Dit cijfer is sedert vermeerderd, zoodat wij op heden meer 

leden tellen dan ten vorigen jarc op den dag der alge

meene vergadering. 

„ B e s t u u r . Hierin zijn geene veranderingen te ver

melden. Dc heeren i. V E R H E Y en H . MOLEMANS zijn, na hunne 

herkiezing in 1805, op nieuw in functie getreden. Het be

stuur, dat zich steeds beijvert de belangen der Maatschappij en 

vau hare leden te behartigen, is zamengesteld uit de heeren 
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u. D. BÜCHLER, ccre-voorzitter, A . N . GODEFROY, voorzitter, 

j . V E R H E Y , plaatsvervangend voorzitter, P. J . H A M E R , pen

ningmeester, B. DE G R E E P J Z . , W. J . J. O F F E N B E R G , G . B. 

SAI.M, H . MOLEMANS en J. i i . L E L I M A N , sekretaris. 

„ D e kommissie van redaktie der Bouwkundige Bijdragen 

bleef in haar geheel, en heeft niet zelden gelegenheid haar 

geduld te oefenen. 

„ H o n o r a i r e leden. Ingevolge art. 5 der wet, zijn 
door het bestuur tot honoraire leden in het buitenland be

noemd de heeren HEINRICH S T R A C K , tc Berlijn, architekt 

van Z. M . den koning van Fruitteen; JOSUA DA S I L V A , te 

Listabon, architekt van Z. M . den koning van Portugal; 

JAMES PERGUSSON, architekt te Londen; LUDWIG L A N G E , ar

chitekt te Mnnchen; HENRY L A B R O U S T E , architekt te Parijs; 
THEOPHiLOs H A N S E N , architekt te Weenen en FERDINAND STAD

E E R , architekt te Zurich. 

„ D e z e heeren hebben met de meeste onderscheiding de 

hun aangeboden ccretitel en diplomate gewaardeerd. 

„ K o r r e s p o n d e n t e n . De heer J . J . K O C K , te Assen, 
wegens vertrek op zijn verzoek eervol ontslagen, is aldaar 

opgevolgd door den heer c. BRAUNS J R . , buitengewoon op-

zigter van den waterstaat. De heer c. L . SANDERS, te 

Maastricht sedert 1864 in functie, is onlangs eervol ont

slagen en wegens zijne onbekende woonplaats van alle 

verdere bemoeijingen ontheven geworden. Deze korrespon

dent heeft den leden te Maastricht en het bestuur — 

wij willen hopen buiten zijne schuld — veel verdriet ver

oorzaakt. Wij zijn overtuigd dat de naauwgezetheid en 

ijver, waardoor de heer A . J . F. CTYPERS, gemeente-architekt 

te Maastricht, tot zijnen opvolger benoemd, zich reeds nu 

heeft onderscheiden, het onregt spoedig zal doen vergeten, 

dat de beer SANDERS aan de Maatschappij en de leden on

der zijn korrespondentachap gesteld, zoo geheel onverdiend 

heeft gedaan. 

„ Aan alle heeren korrespondenten doe ik hulde, en 

breng ik den dank des bestuurs, voor de trouw en den 

ijver, waarmede zij belangloos ten beste der Maatschappij cn 

ter bevordering van onze kunst werkzaam zijn. Aan enkelen 

herhaal ik de uitnoodiging tot het inzenden, vooral in de 

maand Februari] van elk jaar, der rekening-courant met de 

gelden, aan onzen penningmeester. Geschiedt dit niet, dan 

wordt eene naauwkeurige administratie en het uitbrengen 

van een rapport onmogelijk gemaakt. 

„ A f d e e l i n g e n . De vijf afdeelingen der Maatschappij 

zijn, blijkens hare verslagen, zeer nuttig werkzaam geweest, 

liet lief overtrof in zeer ruime mate het leed. Te veel le

den, en dat is zeer te bejammeren, schijnen op zich toe te 

passen: on brille souvent par son absence. Dc sekretarisscn 
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I van alle afdeelingen klagen over de niet altijd even trouwe 

opkomst der leden; zij roemen den financiëlen toestand als 

zeer gunstig. 

„ D e afdeeling Amsterdam had in 1865 haar 12%-jarig 

bestaan te herdenken. Zij deed dit in stilte en bij monde 

van baren ijverigen sekretaris in het verslag over dat jaar. 

Aan den heer J . VERHEY werd op zijn verzoek eervol ont

slag verleend als lid van het bestuur, en in zijne plaats be

noemd de heer B. H . KUIPER. De heer dr. J . B. R O L L is 

, voorzitter, de hr. J . H . LELIMAN vicc-voorzitter, de hr. J . SMIT 

I penningmeester, de hr. G. H . KUIPER koininissaris en de hr. 

H . MOLEMANS sekretaris. 

„ H e t ledental is 150. In 16 vergaderingen zijn de 

- navolgende sprekers opgetreden: de heer c. A . J . G E E -

SINK, over „ d e natuur in de kunst;" — de heer i . GOSSCHALK 

, „ t e g e n de vigerende bouwwet", en over „ d e ware en val-

sche philanthropic, in verband met eene andere regeling der 

daglooncn van den ambachtsman"; — de heer J . D E H A A N , 

over „ h e t verleden cn het heden in de bouwvakken;" — 

de heer G . H . KUIPER, „ o v e r eene betere verdccling in de 

werkuren van den ambachtsman en zijn loon;" — de heer 

J . H . L E L I M A N , over de vraag: „ tot hoever eu hoedanig de 

knaap-ambachtsman voorbereidend praktisch onderwijs moet 

genieten op scholen,alvorens hij bij een baas in dienst trede;" 

alsmede over zes der vragen voor dc algemeene bijeenkomst in 

! 1865, en over „ d e kunst der middeneeuwen", wat zij eigen-

. lijk is, cn waardoor zij, ondanks de ijverigste pogingen tot 

haar behoud, steeds meer en meer vervallen moet, met een 

uittreksel der verhandeling van RE.NAN over dit, onderwerp; — 

! dc heer JB. OLIE J Z . , over „ d e steigers bij den Westminstcr-

torenbouw te Londen", door afbeeldingen verduidelijkt; — 

•! dc heer A . J . G . KINKES, over den „ d o m b o u w te Keulen"; 
bij deze voordragt werden vele platen van deze prachtkon-

, struktie ter bezigtiging aangeboden. Verder zijn op zes 

I avonden kunstbeschouwingen gegeven, als door de heeren: A. 

N . GODEFROY, Motifs historiaues d'architecture etc., par CÉSAR 

DALY ; — o . VAN H E E R D E , vele teckeningen, deels van uirge-

jj voerde bouwwerken; — J . H . L E L I M A N , 10 door hem ontwor-

!| pen gebouwen, benevens de platen der derde serie van het 
1 onder zijne redaktie verschijnende Album; de afbeeldingen 

9 der vijf bekroonde ontwerpen voor een gedenkteeken ter ge-

jj dachtenis van koning Dom PEDRO van Portugal, cn de af

beeldingen der tableaux vivanle door de Maatschappij Arli 

: el Amicitiae ten aanschouwe gebragt op 2 December 1865, 

dag der viering van baar 25-jarig bestaan; — G. B . SAI .M, 

Specimen de la decoration au 10° siècle, par L I K K A U D ; — 

D. D E V R I E S , LÜBKES Denkmaler der Kunst. 
„ D e afdeeling voltooide hare opmeting van het stad-

| huis te Alkmaar met een vierde blad en vereerde de 

Maatschappij met eene teekening voorstellende den in-

i. gang van het Diakonie- Oude Mannen- en Vrouwenhuis 
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der nedcrduitsclie hervormde gemeente, cn drie ande

ren met woonhuisgevels aldaar. Zij ontving als geschenk, 

van het lid J . II. LEI.IMAN, 10 zijner geschriften over 

de zaak betreffende het, „nat ionale monument 1818"; zij 

bood der ambachtsschool te dezer stede een gift van f 50 

aan, cn benoemde, op voorstel van het lid i . GOSSCHALK, 

eene kommissie tot onderzoek naar de degelijkheid der vige

rende plaatselijke verordening op het bouwen en sloopen. Op 

het rapport dezer kommissie zal de Afdeeling even gedul

dig moeten wachten als op dat over de belgischc ijzerverf 

van A. DE OARTIER en, ik mag er ook bijvoegen, als op dat 

over de antwoorden op de uitgeschreven prijsvraag betreffende 

de uitbreiding der stad Amsterdam. 

„ D e afdeeling Botterdam houdt haren roem staande; zij 

heeft 150 leden, en onderging in haar bestuur, door de be

noeming van den heer p. BROUWER tot leeraar aan dc hoo-

gere burgerschool tc Zniphen, eene verandering. Dit bestuur 

bestaat uit de heeren l. F . M E T Z E L A A R , voorzitter, c. B. V A N 

DER T A K , vice-voorzitter, H . i. DUPONT, penningmeester, w. 

c. V A N GOOR en J . c. BELLINGWOUT, kommissarissen, en F . 

D E K K E R , sekretaris. — De afdeeling besloot tot het doen 

opmeten van het stadhuis te Zeiden, cn vereerde liet ar

chief met de vijf teckeningen van dat gebouw, voor onze 

uitgave van Afbeeldingen van oude beslaande gebouwen. 
„ I n de vergaderingen werden de hieronder genoemde 

onderwerpen behandeld. — De heer j. F . METZELAAR voerde 

liet woord over zijn plan tot voorziening der stad Botterdam 

van zuiver drinkwater, en over monsters duitsch glas bij 

den heer VAN DEN BRINK te Overschie tc verkrijgen. De 

heer w. N . ROSE sprak over den béton aggloméré van den in

genieur COIC.NET. — De heer p. BROUWER hield eene voor

dragt over de bestanddeelen van klaargemaakte verwen. 

Door den heer J . H . LELIMAN werd gesproken over het nut van 

scholen voor den aankomenden ambachtsman, in het alge

meen en te Rotterdam cn in andere groote steden in het 

bijzonder, met 100 teekeningen van dc jongens der am

bachtsschool te Amsterdam toegelicht. — De lieer J A N 

SEN gaf de platen te bezien van zijne Handleiding lot na

bootsing van hout en marmer. — De heer JACOBSON be

handelde dc eigenschappen van de dampkringslucht, met 

proeven opgehelderd, en sprak over de oorzaak van het roesten 

van metalen en de middelen om dit te voorkomen. De 

heer PARADIS exposeerde proeven van kiinstmarmer en or

nementen in den griekschen bouwstijl voor plafonds. De 

hr. w. c VAN GOOR had tot onderwerpen gekozen: 1° . de be

dekking met metaalbladen tot kcering van vocht in muren, 

met proeven toegelicht, en 2° . een der zeven wonderen 

(het mausoleum van Halikarnassus), het monument bij Me-

lassa, het, gedenkteeken in de rots te Pelra uitgehouwen 

cn andere grafmonumenten der oude volken in Azië, Syrië 

cn Arabic. — De heer KOSTER maakte dc leden bekend met 
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j een fontein, door hem vervaardigd cn in werking gebragt. 

, Door den heer c. B. VAN DER TAK werden de plannen cn 

! het model der overdekking van de koopmansbeurs te Roller-

dam ter bezigtiging gesteld. — Dc afdeeling houdt zich on-

, ledig met het onderzoek der herziening van dc verordening 

; op het bouwen in de gemeente, en zal hare beschouwingen 

desbetreffende aan het gemeentebestuur bekend maken. — 

In het kort, mijne heeren, de afdeeling Rotterdam beeft 

voortreffelijk gearbeid. Hare leden blijven het bestuur met 

ijver ter zijde staan. Geen hunner gevoele zich teleur

gesteld, en waar zij het zijn, of daartoe reden hebben, 

daar overvleugele in hunne gedachten het goede steeds hef 

min aangename, dat naar wij hopen, telken jare zal ver

minderen. 

„ D e afdeeling 's Gravenhage was werkzaam gelijk voor

heen, dat is: vol ijver; zij telt 65 leden cn houdt iedere 

maand eene vergadering. — Het bestuur bestaat uit de 

heeren w. N . ROSE, voorzitter, A. o. PIERSON, plaatsvervan

gend voorzitter, E . S A R A B E R , penningmeester, Q. H A R D E R , 

J . .1. C. D E WIJS, M . HENRIQUES PIMENTEL Pil P. .1. MÜUT-

H A A N , sekretaris. — Verscheidene leden zijn als sprekers 

opgetreden. De heer PIERSON handelde over de tot 103 

ellen diepte voortgezette putboring te Goes, en over venti

latie, naar aanleiding van dc 511" vraag voor de morgen te 

houden bijeenkomst. — De heer HARDER sprak over de kon

struktie en den vorm van schepen uit vroegere tijden. — 

Oe heer PIMENTEL had tot onderwerp zijner voordragt gekozen 

een in Pompeji ontdekt huis, en vijftig monsters bout van Cey

lon werden door hem ter bezigtiging gesteld; ook las hij een 

bladzijde uit den Max Harclaar van MULTATUI.I voor, nl. 

die waar gesproken wordt over den Dom te Keulen; voorts 

handelde hij over het standpunt van den architekt (Is"' 

vraag). — De heer ROSE leverde uitvoerige beschouwingen 

over den oorsprong en de benamingen van den gothischen 

bouwstijl in zijne verschillende tijdperken, benevens over den 

beton van C O I G N E T , met monsters toegelicht. — Dc heer DE 

WIJS sprak over de geschiedenis in het algemeen, in verband 

j met dc vorming van den kunstenaar in onzen tijd, cn be

toogde het wensclulijke der stichting van een museum 

I voor bouwkunstige modellen en vormen hier te lande, op 

den voet van het South-Kensington-museum te Londen. 

| De heer SARABER handelde over de gebruikelijke bedekkin-

1 gen van gebouwen, over de verbinding van papieren grond-

buizen, cn over de middelen tot doeltreffender désinfec-

tatie van urinoirs. — De heer NOORDENDORP sprak over 

de inrigting van paardenstallen en dc 2"" vraag desbetref

fende, cn eindelijk behandelde dc heer BOUDEWIJN de 7' 

vraag, die welligt morgen aan de orde wordt gesteld. 

„Ziedaar keur van sprekers, keur van onderwerpen. Hoe 

gaarne zouden de leden der Maatschappij met deze voor

dragten — in ons tijdschrift — kennis maken. De afdcc-
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ling '*Gravenhage zal, gelijk iedere andere, ons met de toe

zending van hare verhandelingen verpligten. 

„ D e werkzame afdeeling Arnhem, die thans 10 leden 

telt, hield iedere wintermaand eene vergadering. Het be

stuur is onveranderd gebleven en bestaat uit dc heeren 

w. D E W A A L , voorzitter, w. A. NICOLA, plaatsvervangend 

voorzitter, L . A. Ï I J N E B U I K , penningmeester, J . H . P E R S U N , 

kommissaris en E . SWAAN, sekretaris. Een vraagbus leverde 

stof tot nuttig onderhoud en leerrijke gesprekken in over

vloed. Rapporten werden ingediend over de kracht van 

den draadnagel tegenover den spijker, over den worm 

in het hout, en over het al of niet doelmatige van buizen 

op privaatputten. Een leescirkel van tijdschriften werkt 

zeer gunstig en naar genoegen van de leden. Tweemalen 

exposeerde de firma TWISS & COMP. een groot aantal terra

cotta voorwerpen uit hare fabriek, en de heer GERRITSEN 

gaf eenige belangrijke zinken voorwerpen van zijn fabric-

kaat ter bezigtiging. De leden blijven, niet nooit te ver-

flaauwen ijver, het goede doel der afdeeling met woorden 

en daden schragen, en zij doen een goed werk, ter cere 

hunner kunst en hunner stad. 

„ D e afdeeling Zioolle telt 23 leden, welk aantal stellig 

zal vermeerderen. Haar reglement werd door het bestuur 

der Maatschappij aan de wet getoetst, en daarna goedge

keurd. Het bestuur der afdeeling onderging, door het ver

trek van den heer o. J . VAN GENDT , aan wien eervol ontslag is 

verleend, eene verandering. Thans is het zamengesteld uit de 

heeren B. REINDERS, voorzitter, J . o. .1. ROOSMALEN, P. C. 

Koen, B. li. TROOSTER en A . J. D O U E R , sekretaris, tevens 

tijdelijk als penningmeester fungerende. Dc vergaderingen 

worden maandelijks gehouden. Die van 20 October 11. was 

geheel aan huishoudelijke onderwerpen gewijd, i n de tweede 

sprak de heer STOP over de dakbedekking van het paleis 

van justitie te Zwolle, en werd de vraag behandeld: „welke 

middelen zijn het best bevonden tot wering der zoogenaamde 

champignons?" In de derde bijeenkomst stelde de heer REIN-

DERS de vraag aan de orde: „ i s het gebruik van gegoten 

ijzer voor gebouwen al of niet aan te bevelen?" In de vierde 

werd door den sekretaris het verslag uitgebragt, cn sprak 

de heer BOSBOOM over de voor- en nadeelen van bepleistering 

tegenover het voegwerk van steenen muren. In de zesde ver

gadering leverde dc heer D O U E R eene verhandeling, waarin hij 

de vraag beantwoordde: „ h o e moeten wij bouwen en steden 

vergrooten ?" In de zevende sprak de heer REINDERS over 

„ d e hooge waarde van den arbeid." Nog kan ik berigten dat 

de leescirkel der afdeeling volkomen aan haar doel beant

woordt en den leden veel genoegen geeft, benevens dat 

enkele leden zich, voor het archief der Maatschappij, onledig 

houden met het opmeten van oude gebouwen. Het verslag 

ademt tevredenheid. Ook wij wenschen der afdeeling Zwolle 

en haren leden voortdurend lust tot kunstarbeid, en hopen 

dat zij geen enkelen doorn op hun pad mogen ontmoeten. 

„ D e afdcelingen blijven al meer en meer het doel der 

Maatschappij bevorderen, zij steunen hare verschillende uitga

ven met vele bijdragen geleverd door de pen en het teeken-

stift. Ieder weet, en bcseffe vooral op den feestavond eener 

algemeene vergadering, dat ons werk eerst dan goed en niet 

ijdel is, wanneer het voor het algemeen nuttig kan zijn. 

Daarom, afdeelingen en leden, geeft waar het kan openbaar

heid aan uw streven, cn gij werkt goed en nuttig tevens. 

„ F i n a n c i ë n . De geldelijke toestand der Maatschappij 

was in het afgeloopcn jaar gunstig. Onze penningmees

ter zal u dit (zie den staat hierachter, bijlage I) toelichten 

en bewijzen. 

„ P r i j s v r a g e n . Het ten vorigenjare bekroond ontwerp 

van een „schoorsteenmantel met omtimmerden boezem", 

vervaardigd door den heer J . VAN DER KOOGII te Zaandam, 
is in gravure u toegezonden; gelijk de „ m u z i e k t e n t " waar

aan een accessit was toegekend, cn ontworpen door den heer 

J . D E H A A N tc Amsterdam, achter het verslag over 1864, 

ingevolge een bestuursbesluit, op verkleinde schaal is gevoegd. 

„ D e n h e e r J . s. c. VAN DE W A L L , tc Rotterdam, die zich 

na de algemeene vergadering in 1865 als de vervaardiger 

van het ontwerp eens „verkooplokaals" had bekend ge

maakt, zijn den 20 Junij 1865 het getuigschrift der Maat

schappij en de hem toegekende premie van ƒ 100 toegezon

den. Het is mij aangenaam den vervaardiger, die geen lid 

onzer Maatschappij is, in deze vergadering hulde te brengen 

voor dat verdienstelijk werk. 

„Gel i jk u bekend is, zijn in het jaar 1S04 uitgeschreven 

drie prijsvragen, opgesteld door de heeren A. N. GODEFROY, 

vv. i. 3. OFl'ENBERG cn o. B. SALM. Eerste vraag: „ e e n bi

bliotheekgebouw voor honderdduizend banden." Daarop is 

ingekomen één antwoord, gemerkt met de woorden van 

L O N G F E L L O W : For the structure that we raise, time is with 
materials filled. — Tweede vraag: „ e e n kerkgebouw met 

toren, voor eene roomseh-katlioliekc dorpsgemeente." Deze 

prijsvraag is beantwoord met 5 ontwerpen, gemerkt: a. Ad 

II majorem Dei gloriant; b. des Ilandwerks Branch nnd Gewohn-
heil; des Zirkels Kunst und Gerechtigkcit; c. Even als 
de middeleeuwen van de oude kunst uitgaande enz., van 
BCHNAASEj d. Soli Beo Gloria (I.), en e. nog eens Soli Beo 

Gloria, (dus II.) — Derde vraag, „ e e n e overdekte zitplaats 

j in een tuin, ter breedte van zes ellen." Hierop zijn inge-

|j komen acht ontwerpen, als: 1. zonder spreuk; 2. En rekent 

o?uitslag niet, Maar acht den wil alleen; 3. Zitplaats; 
4. Alpha; 5. Eersteling; 6. Er is niets nieuws onder de 

I zon; 7. 't Is goed de klippen, le kennen, waarop anderen 
zijn gestrand en 8. Overdekte zitplaats. Deze 14 ontwer-

[; pen, voorgesteld op 39 teekeningen, zijn ter beoordeeling 

in handen gesteld van de heeren architekten B. DE GREEP JZ. 

en 3. H . L E L I M A N , als bestuurders, p. j . H . CUYPERS te Am

sterdam, B . REINDERS te Zwolle en w. DE WAAL te Arnhem. 
Laatstgenoemde, door deze kommissie tot rapporteur be

noemd, heeft het gevoelen der meerderheid, over de al of 

niet bekrooning en het toekennen van accessit-prijzen en loffe

lijke vermeldingen, duidelijk en beknopt weergegeven in het 

rapport, dat door het bestuur is aangenomen cn hier ter 

kennisneming is gedeponeerd. 

„ U i t genoemd rapport (zie bijlage II hierachter) ontleen 

ik het navolgende: 

„ A a n het antwoord op de 1"" vraag, „b ib l io theek" , 

gemerkt: For the structure that we raise enz., is toege

kend het getuigschrift der Maatschappij met eene premie 

van f 150, onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat de Maat

schappij den eigendom van dit ontwerp en dus het regt van 

uitgave crlange, zoo als voor accessits is bepaald, en dc ver

vaardiger magtiging verleene tot het openen van den naam-

brief bij gemeld ontwerp behoorendc. De inzender heeft zich 

met deze voorwaarden niet vcreenigd, protesteert zelfs daar

tegen, en stelt k o n d i t i ë n , die het bestuur, met de wet in de 

hand, niet mag aannemen. Daarom heeft het bestuur beslo

ten, het getuigschrift en dc premie van f 150 niet uit te 

reiken en blijft het ontwerp, met het ongeopende naambiljet, 

ter beschikking van den inzender. De Nieuwe Rollerdamsche 

Courant van 2ü en het Algemeen Handelsblad van heden 27 

Junij brengen ons onder den aanhef: „AVij vernemen", het 

berigt, dat de heer J . s. c. VAN DE W A L L , te Rotterdam, 
die verleden jaar een accessit van f 100 verwierf, dc ver

vaardiger van dit verdienstelijk ontwerp is. 

„ H e t ontwerp eener „kerk met toren voor eene r. k. 

dorpsgemeente", gemerkt: Ad majorem Vei Gloriam, is bij 

meerderheid van stemmen den uitgeloofden prijs, zijnde het 

OETUICSCHRIFT der Maatschappij en de som van HONDERD G U L 

D E N , waardig gekeurd, en bij opening van den naambrief is 

gebleken, dat dit verdienstelijk ontwerp is ingezonden an 

vervaardigd door den heer 3. w. F. OFFENBURG, lid dezer 

Maatschappij en bouwkundige te Amsterdam, thans tijdelijk 

te Parijs gevestigd. 

,, Beoordeelaars en bestuurderen, de vele verdiensten er

kennende van het ontwerp met de spreuk: Bes Ilandwerks 

Branch enz., hebben het getuigschrift met eene premie van 

/ 50 toegekend aan den inzender, blijkens het geopende 

naambriefje, de heer A . DRUIDING, architekt te Zwolle en lid 

der Maatschappij. E n eindelijk is den vervaardiger van het 

ontwerp: Even als de middeleeuwen enz. tot heden te vergeefs 

eene loffelijke vermelding van zijn ontwerp, met de openbare 

bekendmaking van zijnen naam in de dagbladen, aangeboden. 

Welligt wordt op deze onderscheiding later acht geslagen. 

„ T w e e ontwerpen der „overdekte zitplaats" zijn be

kroond, t. w. n° . 8, gemerkt Overdekte zitplaatsen n°. 6 

Er is niets nieuws onder de zon. Bij de opening van de 

naambrievcn bleek dat n° . 8 is vervaardigd door den ten 

vorigen jare reeds bekroonden heer JAN V A N DER KOOOH 

tc Zaandam cn n° . 6 door den heer JACOB OLIE JBZ. te 

Amsterdam, beide leden onzer Maatschappij. Van den in

zender van het ontwerp Alpha is tot heden geen antwoord 

ontvangen, of hij zijnen naam wenscht gevoegd te zien bij 

de openbare loffelijke vermelding van zijn ontwerp. 

„ I k heb u met vreugde de geëerde namen van dc met 

prijzen en premie bekroonde heeren medegedeeld, cn als de 

tolk van het bestuur cn der leden wensch ik hun geluk met 

de behaalde overwinningen. Hoe gaarne had ik u daarbij 

dc namen van de inzenders van het „b ib l io theekgebouw", 

van dc „ k e r k " , en van de „overdekte zitplaats" vernield; 

maar het is, mijne heeren, evenmin mijne schuld nis die 

van het bestuur, dat dit niet kan geschieden. 

„ A l was het bestuurderen en beoordeelaren zeer aange

naam geweest, over een grooter aantal stukken hunne ziens

wijze openbaar te maken, zij klagen niet luide over den 

oogst op de prijsvragen, tegenover de vele anderen als: van 

het Statenpaleis (Bouwk. bijdragen dl. X I V , blz. 247); van 

schoolgebouwen (Bouwk. bijdragen dl. X I V , blz. 301); van 

een bestedelingenhuis te Arnhem, enz. enz., die veler kracht 

en tijd zijn komen vragen en hebben ontvangen. Zijn in 

den laatsten tijd bouwkundige prijsvragen schier bij elk en 

een ieder, vreemd genoeg als schering en inslag beschouwd, 

menigen liefhebber is het onmogelijk cn stuit het voor de 

borst, op elke prijsvraag zijn antwoord in te zenden. Van 

daar het betrekkelijk altijd gering aantal antwoorden van den 

bouwkundige. Hij kiest zijne onderwerpen, en wikt dc voor

waarden daarbij vastgesteld. Is het bestuur der Maatschappij 

gelukkig in zijne keuze van prijsonderwerpen, wij willen het 

niet beslissen, maar vertrouwen op ruime medewerking voor 

dc drie prijsvragen, in 1805 door de heeren H A M E R , M O L E -

MANS en L E L I M A N opgesteld, zijnde: „ e e n museum voor 

oudheden", een „ k e r k g e b o u w met toren voor eene protes-

tantsche dorpsgemeente" en de „ ingangspoort van een raad

huis voor cene groote stad", op welke vragen de antwoor

den worden ingewacht vóór of op 1 November e. k. 

„ B o e k - en plaatwerken uitgegeven door 
de Maatschappij. In het jaar 1S65 verscheen n ° . 5 

van deel X I V der Bouwkundige Bijdragen, benevens n° . 1 

(waarbij het verslag over 1864) en n ° . 2 van deel X V , 

terwijl men bezig is met de bezorging van het 3° stuk, 

in het geheel dus vijf stukken. De aflevering Bekroonde 

ontwerpen, bevattende den //schoorsteenmantel", is in uw 

bezit gesteld. Als buitengewone aflevering is het kasteel 

Slo/i/euburg, gebouwd bij Amersfoort voor den heer L U D E N , 

door den architekt B . J . VAN D E N BRINK, onder handen; zij 

zal zonder tegenspoed nog dit jaar verschijnen. Vooral is 
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algemeene aankoop van deze uitgave, tot dekking der aan

zienlijke kosten, dringend noodig. De elfde aflevering van 

Afbeeldingen van oude beslaande gebouwen, loopende van plaat 

43 tot en met 48, is verzonden en naar het bestuur ver

trouwt met genoegen ontvangen. Voor de 12" aflevering is 

de toren van R/ienen, zoo naauwkeurig opgemeten door de 

afdeeling Rotterdam, bestemd; zij zal in bet volgende jaar 

verschijnen. 

„ I n November is u de missive n° . 91/1378 met 10 

vragen toegezonden. Deze vragen, deels aangeboden door 

de afdeeling Rotterdam, deels door de leden I. GOSSCHALK 

en J . i i . L E L I M A N , en voor het overige gekozen uit den 

voorraad nog onbeantwoorde vragen, zijn ter behandeling op 

onze bijeenkomst van morgen bestemd. Voorts zijn u een 

eerste vervolg-katalogus der boekwerken, een ledenlijst tot 

1 Mei 1866, cn de nieuwe wet, die 1 Januarij 11. in wer

king kwam, geworden. 

„ V o o r s t e l l e n . Vóór of op bet tijdstip, bij art. 49 

der wet vastgesteld, 1 Maart, is door geen der leden eenig 

voorstel ingediend. Over de steeds aanhangige zaak betref

fende de vertaling van OTTBS Wörterbueh kan ik niets af-

doends melden. Naar het schijnt wacht de vertaler te ver

geefs op eenige hulp, wat het terminologische gedeelte van 

dezen arbeid betreft. Ik voor mij wanhoop niet aan de uit

gave in onze taal van dezen even nuttigen als degelijken 

vocabulaire. 

„ E e n der leden van het bestuur, de sekretaris, bragt 

in Januarij 1800 een voorstel ter tafel, betreffende de wijze, 

waarop naar zijne meening het 25-jarig bestaan dezer Maat

schappij zou kunnen worden gevierd. Dat voorstel vond een 

goed onthaal, cn bij het bestuur èn bij cene kommissie van 

onderzoek uit zijn midden benoemd en zamengesteld uit de 

heeren e. J . H A M E R , G . li. SALM en H . MOLEMANS. In den 

loop dezer vergadering zal u, in naam van het bestuur, een 

voorstel betreffende dit jubelfeest worden voorgelezen. 

„ G e s c h o n k e n . Deze werden in even ruime mate 

der Maatschappij vereerd, als door haar aangeboden. De 

ontvangene zijn: 1° . van de Koninklijke akademie van weten

schappen, gevestigd te Amsterdam, de jaarboeken van 1864 

en 1865; het laatste of zesde verslag over den paalworm; 

van de afd. Letterkunde, deel I f l met een kaart, van deel VIII 

het 3" stuk en van deel I X n° . 1, 2 cn 3; van de afd. Na

tuurkunde het 3 e stuk van deel X V I I , benevens het l e cn 2C 

stuk van deel I , 2" reeks; 2° . van het Koninklijk instituut 

van ingenieurs gevestigd te 's Gravenhage: Répertoire des car

les 18U5; Verhandelingen 1864—65 afl. 1 en 2; Uittrek

sels uil vreemde tijdschriften n° . 2 en 3 van 1864'—65 cn 

n°. 1 van 1865—66; 3° . van het Koninklijk oudheidkundig 

genootschap tc Amsterdam, het verslag over 1864, en cene 

fraaije photografische afbeelding van een zilveren beker, die 

aan de gemeente Zwartsluis had toebehoord; 4°. van de Ko

ninklijke vereeniging van arehitekten in Portugal ia Lissabon, 

de eerste aft. van haar tijdschrift, met eene afbeelding van 

het koninklijk paleis, de kerk en het klooster te Mafra, 

gebouwd in 1711, op last van DomJOAo, benevens een re

liëf-portret in pleister van den bouwmeester B O U Ï A C A , die 

omstreeks 1500 leefde, en het klooster en de kerk van Be-

lem bouwde; 5° . van het honorair lid T H . L . DONALDSON te 

Londen, zijn werk getiteld : Archilectura Numismatica; 6 ° . 

van het honorair lid JAMES FERGUSSON te Londen, een boek

werk getiteld: Holy Sepulchre Jerusalem, beide met platen; 7°. 

van de Nederlandsche maatschappij lol bevordering van nijver

heid, bare werken, deel V I , 3" reeks, stuk 3—12; de han

delingen der 2S* algemeene vergadering en van het 9" kon-

gres gehouden tc Leiden in 1865; 8° . van de Hollandsche maat

schappij van landbouw, de Mededeelingen en berig/en over 

1864 en 1865, benevens twee tijdelijk in eigendom afge

stane ontwerpen, beide met tweede prijzen bekroond, die in 

dl. X V der Bouwkundige Bijdragen zijn opgenomen; 9° . van 

het Provinciaal genootschap van kunsten, en wetenschappen in 

Noord-Brabant: Handelingen over 1865, en een boekwerk 

getiteld: Noordbrabanlsche oudheden; 1 0 ° . van dc Vereeniging 

voor volksvlijt, haar tijdschrift n° . 10—12, 1864 en n°. 

1—10, 1865 met de bijbladen; 11° . van ons lid A L E X A N D E R 

SCHAEI'KENS te Maastricht, zijne geschriften getiteld: a. 

XXW siècle, Architecture civile, tourelle d'nne niaisou, située 

me de Hoen èi Maeslrichl; b. Porie de l'ancienne enceinte a 

Wijk-Maestrichl; c. Carlnlaires de l'ancienne prévolé de 

Mecrsxen; d. Extrait d'anciens régistres de venles et de 

biens de l'église Sl.-Servais a, Maeslrichl; 12° . van den heer 

ARNAUU SCHAKPKENS te Brussel: a. VArt appelé autrefois 

Barbare; b. Liepenbeek (IAmbourg); c. La Fierge è. l'encrier, 

s/alue miraculeuse de l'église Notre-Dame a Maeslrichl; d. 

Chrunique locale, deux scènes d'nn massacre, qui eut lien 

a Maestricht le 20 Oclobre 1576; 13° . van de Sociiti d'archéo

logie dans le duché de Limbourg te Maastricht, twee afleve

ringen van deel I , stuk 3 en 4 en van deel II, stuk 1 en 2; 

14° . van de Smithsonian Institution tc Washington: a. Annual 

report of the board of regents of the Smithsonian Institution; 

b. Ohio agricultural report 1863, second Series; c. Results of 

meteorological observations, vol. ïi,parl I ; 15° . van den Met-

sager des sciences historiques verschijnende te Gent, 2 exem

plaren van afl. 4 1864, en 2 ex. van afl. 1, 2 en 3 1865; 

16°. van het Comité des inscriptions funeraire» et monumentules 

dc la province de la Flandre-Orienlale, afl. 40—44; 1 7 ° . de ge

drukte verslagen over 1865 van de afdeelingen Amsterdam en 

's Gravenhage onzer Maatschappij, van de Maatschappij Arli el 

Amiciliae en van de Vereeniging Tol bevordering van fabriek

en handwerksnij verheid in Nederland; 1 8 ° . van den uitgever 

COUVÉE te 's Gravenhage, de 3" eu 4" afl. van H . p. VOGKI.S 

Handleiding lot beoefening van den griektchen bouwstijl; 

19° . van den heer c I, BRINKMAN, uitgever alhier en ons 

medelid, een ingebonden exemplaar van de Handleiding in 

het. regtlijnig en werktuigkundig teekenen door H . SPRINGER, 

benevens de 5" afl. des tweeden deels van het Album, onder re-

daktic van J . H . L E L I M A N ; 2 0 ° . van laatstgenoemden, de eerste 

helft van het door hem uitgegeven Album, 3" serie of deel. 

„ V o o r de uitgave van Afbeeldingen van oude bestaande 

gebouwen werd de Maatschappij vereerd door de afdeeling Am

sterdam met hare dit jaar gekompletecrde opmeting van het 

stadhuis tc Alkmaar, met nog vier andere teekeningen, voor

stellende den ingang van het diakonie-, oude mannen- en vrou

wenhuis der ncderduitsche hervormde gemeente cn drie woon

huisgevels aldaar, alles opgemeten door de heeren D. DE VRIES 

en J . F . STAAL. De afdeeling Rotterdam verrijkte het archief met 

vijf keurige teekeningen, voorstellende het stadhuis te Leiden. 

De Vereeniging Archi/ectura te Amsterdam gaf ten ge

schenke de opmeting van een onlangs gcamoveerden gevel 

op het Damrak, L n° . 124 alhier, getcekend door den heer 

JB. OLIE JBZN. ; de heer w. j . s. O F F E N B E R G , een geslooptcn 

woonhuisgevcl in de Haarlemmerhouttuinen, U U n° . 163, ge

tcekend door den heer L . A. T I M M E R ; dc heer J . w. S C H A A P , 

de opmeting van een oud huis te Leiden; de heer A. M . A . 

G U L D E N , vier teekeningen van een, naar men zegt door 

M A A R T E N V A N ROSSEM gesticht, gebouw in de Nouvenstraat 

te Zalt-Bommel, bewerkt door den heer w. KAASJAGER. 

„ D c Maatschappij heeft eenige oude belangrijke gevels, 

waarvan de slooping haar bekend was geworden, doen op

meten cn ze voor het archief aangekocht. 

„ B i b l i o t h e e k . Deze is in goeden staat, werd belang

rijk vermeerderd, doch door dc leden niet bezocht. 

„ L o k a l e n . De archiefkamer wordt, voor den steeds toe-

nemenden voorraad boek- cn plaatwerken, al kleiner en klei

ner, zoo zelfs dat de vloer reeds tot boekenplank dienst doet. 

Dc kommissie, benoemd tot onderzoek om tegen billijke huur 

dc Maatschappij en haar archief waardiglijk te huisvesten, is 

steeds werkzaam en zal stellig dit jaar in hare pogingen slagen. 

„ U i t n o o d i g i n g e n . Het bestuur deed zich, op ge

waardeerd verzoek, vertegenwoordigen: 

„ 1 ° . bij dc jaarlijksche vergadering cn prijsuitdceling 

der Ambachtsschool alhier, gehouden den 25 Maart 1865; 

„ 2 ° . bij de feestelijke opening van de internationale bloe

mententoonstelling, in het Paleis voor volksvlijt gehouden 

in Apri l 1865; 

„ 3 ° . bij de jaarlijksche vergadering en prijsuitdceling 

der Koninklijke akademie van beeldende kunsten alhier, ge

houden den 30 Mei 1865. 

„ B o v e n g e m e l d e mededeelingen, mijne heeren, maken uit 

het verslag over 1865. Gij hebt mij welwillend aangehoord. 

Ik dank u daarvoor. 

„ I k kan en mag echter niet eindigen, alvorens ons, 

als leden van de Maatschappij tol bevordering der Bouwkunst, 

met bescheidenheid doch met aandrang te hebben herin

nerd, dat wij jegens die Maatschappij pligten hebben te 

vervullen, cn wel van het oogenblik, dat wij ons vrijwillig 

bij haar aansloten, met de belofte hare wet getrouw na tc 

leven, en de bereiking van haar doel, dc belangen van onze 

kunst te helpen bevorderen. 

„ W i j vormen één gild, é é n korps, geschaard onder ééne 

vaan, waarop sedert bijna het vierde van een eeuw voor 

ieder te lezen staan de veelbeteekenende woorden: tot 

bevordering der Bouwkunst. Het bestuur vertrouwt op uwe 

voortdurende en algemeene medewerking, tot bereiking van 

dit goede doel, en is overtuigd, dat gij uwe vernieuwde 

kracht zult gelieven te verkenen, vooral waar zij wordt 

gevraagd en onmisbaar is. Laat het reeds ingetreden 25s" 

maatschappelijk jaar het belangrijkste voor ons allen en 

luisterrijk zijn. 

„ E r is reeds door de leden veel verrigt, maar nog 

meer blijft ons te doen over. Veel is er gewerkt, maar 

werkten allen, zonder onderscheid, wel even ijverig en trouw? 

Velen onzer leden deden tc weinig. Ik zeg dit zonder 

schroom, wil niemand beschuldigen, en let slechts op de 

u welbekende degelijke woorden: hebt den vrede lief, maar 

de waarheid boven den vrede. 

„ N i e t t e m i n dankt het bestuur vele onzer werkzame 

leden voor de hulp van hen ondervonden, en allen voor den 

steun aan dc Maatschappij verleend. Vooral betuigt het 

zijne erkentelijkheid aan hen, die ons heden de vruchten 

van hunnen kunstarbeid bragten, aan hen die zoo bereid

willig deze vergadering zijn komen bijwonen, aan hen die 

de wanden dezer vergaderzaal hebben willen opluisteren. 

„Zeer velen onzer leden liggen bij dc dooden; betrek

kelijk zeer weinigen hebben den werkkring onzer Maat

schappij verlaten, of zijn daartoe verzocht geworden. Ge

lukkig staat daartegenover een sterk, groot cn werkzaam 

ledental, en wisten zelfs enkelen onzer leden tiendubbel 

bet gemis vpn weinig belangstellende — dat zijn schier 

doodc — leden tc vergoeden, cn zij deden wel. Mogen een

maal alle leden dit van zich kunnen getuigen, en zeggen: 

„ z i e , ik heb gedurende korten tijd moeite en arbeid voor de 

Maatschappij lot bevordering der Bouwkunst gehad, en heb 

daarvoor grooten troost of genot gevonden." 

„ D a a r o m M . H . ! moedig voorwaarts en het regte pad flink 

te zamen bewandeld, met eerbied voorliet verleden, met ge

hechtheid aan het heden, en bovenal met vertrouwen op de 

toekomst. Zijn dat onze leuzen, onze wacbtparolen, dan zul

len wij het verheven doel der door ons gekozen en beoefende 
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kunst meer en meer op prijs leeren stellen, en die kunst, 

waar zij onwaardig wordt aangevallen of benadeeld, weten 

te verdedigen. 

„ D i e kunst worde voor ons allen, wat de natuur ons 

ter genieting geeft, en spreide over ons bare weldaden uit 

voor hart en geest. Immers, de natuur is Gods bouwwerk 

en bevat niets wat valsch of onwaar is. Alles is daar vol

komen en in zijn geheel. Hier stil en verkwikkend, daar 

vol afwisseling eu grootsch, gindsch vol uitstallenden glans, 

karakter, zielsgenot en weienschap, overal vol liefde, goede 

gedachten, waarheid en redelijken zin. Dit alles verschaffe 

ook de Bouwkunst, voor en in ons vaderland, en al is er 

geen mensch ter wereld, die niet onverwachts wat leelijks 

en verdrietigs ondervonden heeft, hij wanhope toch nooit 

nan de toekomst of aan iets fraais en aangenaams. 

„ L e d e n dezer Maatschappij, die zich ernstig de bevorde

ring der bouwkunst ten doel stelt, onze beden, onze belof

ten, mogen hier en elders nooit anders dan uit reine kunst

liefde worden gedaan; vatten wij ze voor nu en altijd te 

zaam in deze woorden: leven en werken, der Bouwkunst in 

Nederland lot eer." 

De voorzitter dankt den sekretaris voor de vele zorgen 

aan dit verslag besteed, en vraagt aan de vergadering of zij 

het goedkeurt. Deze vraag wordt toestemmend beantwoord, 

behalve door den heer c. VAN D E W A L L , van Rotterdam, die-

verklaart niet te hebben geapplaudisseerd, omdat hij zich tc 

beklagen heeft over de uitspraak en de handeling van het 

bestuur tegenover zijnen zoon, met betrekking tot diens 

verdienstelijk bibliotheek-ontwerp, waaraan een getuigschrift 

en de som van ƒ 150 als prcinieprijs zijn toegekend. Zelfs 

ontsnappen den spreker, in het vuur zijner improvisatie cn 

als gevolg zijner opgewondenheid, eenige uitdrukkingen, die 

door de vergadering met luide teekenen van afkeuring wor

den vernomen. 

De voorzitter deelt dc tocdragt dezer zaak mede. Hij 

herinnert den heer c. VAN D E W A L L , dat niemand en dus 

ook niet diens zoon voorwaarden kan stellen, die strijden 

met de wet en de uitspraak van beoordeelaars, welke uit

spraak in elk opzigt door het bestuur wordt beaamd cn be

hoort te worden gehandhaafd. Ingevolge het genomen be

sluit, was de premieprijs toegekend, op voorwaarde dat dc 

inzender, die geen lid der Maatschappij is, schriftelijk mag-

tiging zou verleenen tot de. opening van zijnen naambrief, 

en werd van hem volkomene toestemming verlangd tot het 

graveren op verkleinde schaal van het bedoeld ontwerp, zoo 

als voor accessitprijzen is vastgesteld. Aangezien de in

zender zich met geen van beide voorwaarden heeft ver-

eenigd, komt de voorwaardelijke aanbieding van het bestuur 

natuurlijk te vervallen. 

De heer c. VAN D E WALL herhaalt zijne klagt, in wei-
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nig welwillende bewoordingen; hij wenscht hei bestuur 

eenige vragen te doen, welk verzoek door den voorzit

ter wordt beantwoord met de voorlezing van art. 39 der 

wet, luidende: „ D e ontwerpen en verhandelingen die met 

prijzen en premiën zijn bekroond, worden door de Maat

schappij uitgegeven, en op zoodanige wijze gegraveerd, ge

drukt en verspreid, als het Bestuur het meest geschikt zal 

oordeelen." Zoo lang de inzender van het bibliotheek-ont

werp blijft protesteren tegen deze bepaling, zoo lang zal 

het bestuur gebruik maken van zijn regt, en het artikel, in 

Verband met andere bepalingen der wet, blijven handhaven. 

De sekretaris is van oordcel, — na betuiging aan 

den heer Ö. VAN D E WALL dat deze verre van beleefd 

zijn gevoelen beeft uitgesproken, — dat hij de toedragt 

der zaak verkeerd voorstelt. Niet het bestuur, waartegen 

hij het bijzonder geladen schijnt te hebben, heeft de uit

spraak gedaan, die naar het schijnt hem, als gelastigde van 

zijnen zoon, niet bevalt; de beoordeelaars gaven die uit

spraak, cn hun advies is door het bestuur goedgekeurd, 

weshalve de vervaardiger van het ontwerp slechts heeft 

te verklaren, of hij de hem gestelde en in dc dagbladen 

(van 8 en 9 Mei jl.) openbimr gemaakte voorwaarden al dan 

niet aanneemt. 

De sekretaris, die de gevoerde korrespondentie voor zich 

heeft, herinnert dat de inzender beleefd was uitgenoodigd 

zijne meening kenbaar te uiakeu over de wijze der uitgave, 

cn over de „ m a t i g e vergoeding" voor de verkleining der 

teekeningen door hem geëischt . Daarna brengt hij ter ken

nis van de vergadering de volgende voorwaarden, die de in

zender vau het ontwerp waaraan een accessitprijs van / '150 

was aangeboden, aan het bestuur der Maatschappij den 3 

Junij 1S60 geliefde te stellen: 

„ 1 ° . de uitgave zal moeten geschieden geheel overeen

komstig dc wijze, waarop in den regel de bekroonde ont

werpen , zoo als b. v. uw ontwerp-postkuntoor ') en anderen 

zijn uitgegeven; de gravures en proeven door mij goed te 

keuren; 

„ 2 ° . voor het overteekenen van het ontwerp op de ver

eischte schaal, vraag ik eene vergoeding van ƒ 5 0 per blad, 

welke som, naar ik meen, daar uwe (lees: de) Maatschappij 

met philanthropic niets te maken heeft, niet te hoog kan 

worden geacht." 

') Dat woordje „uw", en wat daarbij behoort, doelt op den 
ondergeteekende. Dc geestige schrijver vergete niet, dat toen 
ik dc eer had door vier van dc vijf stemmen, met den uitge
loofden prijs vau / 250 bekroond tc worden voor het ontwerp 
van ccn postkantoor (prijsvraag 1852), ik niet wae sekretaris, 
maar gewoon lid der Maatschappij , cn dit ontwerp naar dc bepa
lingen van het toenmalige bestuur is gegraveerd geworden, met 
welke ik mij dankbaar heb verecnigd. 

Opmerking van S. 11. IN 
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De sekretaris vraagt aan de vergadering, of het bestuur, 

na het ontvangen van zulke voorwaarden, wel anders kon 

en mogt doen dan ze, ingevolge de wetsbepalingen, af

wijzen. 

De heer c. VAN DE WALL betuigt zijne ontevreden

heid over vele artikelen der wet, en geeft zijn leedwezen 

te kennen dat hij , door zijne afwezigheid op de alge

meene vergaderingen, oorzaak is dat die wet niet anders 

luidt. Hij betoogt of tracht te betoogen, dat de kommissie 

van beoordeelaars bij het bedoeld bibliotheek-ontwerp zijns 

zoons verkeerde inspiratiën heeft gehad. Had de kommis

sie — zegt de heer V A N D E WALL — wat minder gunstig 

geoordeeld, dan zou de ontwerper zijne wenschen bevre

digd hebben gezien. Hij keurt de handelingen van het 

bestuur, in weinig heuschc bewoordingen, andermaal ten 

sterkste af. 

De heer ROSE merkt op, dat, als de diskussiën op deze 

wijze worden voortgezet, het bestuur in de noodzakelijkheid 

kan worden gebragt zijn ontslag in te dienen. 

Ten slotte herhaalt de voorzitter, dat het bestuur inge

volge dc bepalingen der wet heeft gehandeld; hij zegt dat 

geen der inzenders cn niemand die met prijs of premie is 

bekroond, de wet ten zijnen bate kan of mag veranderen, 

of voorwaarden stellen, die tegen haar indruischen. 

Algemeen wordt dit door de vergadering — met blij

ken van goedkeuring — beaamd, cn alzoo wordt het 

besluit van het bestuur, hiervoren op bladzijde 11 vermeld, 

betreffende dc niet-uitreiking van het getuigschrift cn dc 

premie van ƒ 150 aan den inzender van het bibliotheek-

ontwerp gemerkt: For the structure that we raise enz., goed

gekeurd en gehandhaafd. 

De penningmeester, uitgenoodigd tot het doen van re

kening en verantwoording over het afgeloopen boekjaar 1865, 

voldoet hieraan door dc voorlezing van de staten der in

komsten en uitgaven, waaruit blijkt dat is ontvangen dc 

som van ƒ 6 9 2 4 . 1 3 

en uitgegeven de som van „ 6550.06 

zoodat in kas blijft het bedrag van ƒ 374.07 

en bij dit bedrag het batig saldo gevoegd over 

1864 „ 4 0 5 9 . 1 2 » 
blijft in kas ccn batig saldo over te brengen op 

1866 van ƒ 4433.19 s. 

De voorzitter verzoekt de heeren H . J . VAN D E N BRINK 

(Rijzenburg), J . KRIJGSMAN (Amsterdam) en w. c. VAN GOOR 

(Rotterdam), dc rekening en verantwoording na te zien, 

welke heeren deze taak op zich nemen. 

Daarna wordt een pauze ingesteld, gedurende welke 

de tentoongestelde voorwerpen worden bczigtigd. Deze zijn: 

1*. de 39 teekeningen ingekomen op de prijsvragen; 

2° . de geschenken van dc leden en de honoraire leden, 
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de afdeelingen, de Vereeniging Architectura el Amieitia en 

de Koninklijke vereeniging van portugesche architekten te 

Lissabon ; de vijf bekroonde ontwerpen in photografïe van 

het gedenkteeken voor keizer dom PEDRO I V te Lissabon; 
eenige photographiën van gehouwen , ontworpen door H . J . 

V A N D E N BRINK ; de 3d0 serie van het Album uitgegeven door 

.). H . LEI . IMAN; 

3°. de opmetingen van het stadhuis te Lei/den , door de 

afdeeling Rotterdam vereerd; van drie woonhuisgevels en 

den ingang van het Diakoniehuis te Alkmaar, geschenk van 

dc afdeeling Amsterdam en opgemeten door dc heeren D . D E 

VRIES en J . F . S T A A L ; détails en schoorsteenen uit het Huis 
met de hoofden te Amsterdam, geteekend door den heer 

JACOB O L I E JBZN.J teekeningen van te Amsterdam onlangs ge

sloopte gevels , opgemeten door de heeren J . J . O. RINKES, 

L . A . TIMMER en JACOB O L I E ; dc opmetingen van het ge

sloopte stadhuis tc Arnemuiden, door den heer K . E . SCHIJF , 

cn van den toren van Oudorp, door den lieer L . K O O T , 

welk viertal teekeningen heuschclijk ter bczigtiging is toege

zonden door den heer c. L E E M A N S , korrespondent te Leiden, 
voorzitter der kommissie uit de Koninklijke akademie van 

wetenschappen, tot het behoud enz. van oud-vadcrlandsche 

kunstvoortbrengselen; eenige belangrijke oude teekeningen, 

en eindelijk eene prachtige kollcctic bouw-ornementcn van 

engelsch fabriekaat, te verkrijgen bij den depót -houder , den 

heer T H . DE L A N G E N , firma FOLKERS en Comp., Bapcnburg 

te Amsterdam. 

Dc werkzaamheden hervat zijnde, wordt het woord ge

geven aan de kommissie tot het nazien der rekening. 

Bij monde van den heer H . J . V A N DEN BRINK, verklaart zij 

dc rekening en administratie in volkomene orde te heb

ben bevonden, en betuigt zij haren dank aan den pen

ningmeester. De voorzitter is, namens dc vergadering en 

het bestuur, den penningmeecter zeer erkentelijk voor dc vele 

zorgen welke hij aan het geldelijk beheer heeft gewijd, en 

dechargeert den heer HAMER. Ten blijkc daarvan, wordt de 

rekening en verantwoording namens de vergadering onder

teekend cn goedgekeurd door den voorzitter en den se

kretaris. 

Alsnu wordt overgegaan tot de verkiezing van twee be

stuurders, ter vervanging van de heeren w. J . j . OFFENBERG 

en o. B . S A L M , die dit jaar volgens den rooster moeten 

aftreden. 

De nominatie, door het bestuur ingevolge art. 14 der wet 

opgemaakt, bestaat uit dc heeren w. j . j . O F F E N B E R G , O. B . 

S A L M , I». J . H . CUVPERS, J . VAN MATTRIK Cn W. SPRINGER. 

Zijn ingekomen 57 stembriefjes, waarvan 5 van onwaarde 

worden verklaard. 

Alzoo zijn uitgebragt 104 geldige stemmen, verdeeld 

als volgt: 
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de heer w. J . J . OFFENBERG 4 6 stemmen, 

„ „ G . B. SALM 48 „ 

„ „ w. SPRINGER 10 „ 

„ „ P. J . H . CUYPERS 8 „ 

„ „ 1. VAN MAURIK 2 , , 

te zamen 104 stemmen. 

Tot bestuurders zijn alzoo herkozen de heeren w. I . J . 

OFFENBERG en G . B. S A L M , die door den voorzitter met hunne 

herkiezing worden geluk gewenscht, en de vraag, of zij 

bereid zijn de hun opgedragen betrekking' weder te aan

vaarden en hunne hooggeschatte medewerking ten beste der 

Maatschappij cn aan het bestuur te verleenen, toestemmend 

beantwoorden. 

De voorzitter stelt aan de orde bet bestuurs-voorstel, 

betreffende de feestelijke viering van het vijf-en-twintigjarig 

bestaan der Maatschappij, en verzoekt den sekretaris het 

ontwerp-besluit voor te lezen. 

Het luidt als volgt: 

„ M i j n e heeren, zeer geachte medeleden! 

„ B e s t u u r d e r s en leden, tegenwoordig op de 24 e alge

meene jaarlijksche vergadering van de Maatschappij Tol be

vordering der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam den 27 

Junij 1866, overwegende dat de Maatschappij voornoemd 

in den jare 1842 is opgerigt, en dien tengevolge in het 

jaar 1867 haar 25-jarig bestaan behoort te worden herdacht, 

oordeelen dat de meest doeltreffende viering bestaat in: 

a. het houden eener tentoonstelling van bouwkunstige ont

werpen, teekeningen, plaatwerken, modellen en afgiet

sels, voor de leden en het publiek gratis toegankelijk, 

in de maand en ten dage der algemeene vergadering 

en der bijeenkomst in 1867, welke tentoonstelling zal 

worden geregeld door eene kommissie uit het bestuur 

te benoemen; 

b. het uitschrijven, op den dag der algemecne vergadering 

in den jare 1867, van drie buitengewone prijsvragen, 

waarbij zullen worden uitgeloofd voor de eerste, ter alge

mecne mededinging gesteld, een prijs van f 500, voor de 

tweede een prijs van f 250 en voor de derde ccn prijs 

van ƒ 100 (de twee laatste vragen uitsluitend ter be

antwoording voor de leden der Maatschappij uitgeschre

ven), onverminderd de accessit-prijzen, die het bestuur, 

op advies van heeren beoordeelaars, zou wenschen toe 

te kennen; 

e. het uitnoodigen, voor den avond der algemecne verga

dering in 1867, van een feestredenaar, tot het houden 

eener toepasselijke voordragt, die aan alle leden als her

innering aan het feest uitgereikt en in de Bouwkundige 

Bijdragen opgenomen zal worden; en 

d. het organiseren, bij genoegzame deelneming, van een 

feestmaal, voor eigen kosten van dc aanzittende leden 

en bestuurders, op den dag der algemcene bijeenkomst, 

daags na dc algemeene vergadering in meergenoemd jaar, 

wordende de regeling van dit diner opgedragen aan eene 

kommissie door het bestuur te benoemen. 

„ H e t bestuur vertrouwt, uwe goedkeuring te ontvangen 

op dit zijn vierledig voorstel en heeft gemeend, geene andere 

feestviering te mogen aanraden, dan die, welke voor alle 

leden, hetzij binnen of buiten deze stad woonachtig, even 

nuttig als aangenaam zal kunnen zijn, en onze maatschap

pelijke kas niet in het ongereede zou brengen, tegenover 

de vele verpligtingen cn de aangegane steeds loopende ver-

bindtenissen, wier stipte nakoming op de Maatschappij rust. 

„Bes tuurderen zijn er bijzonder op bedacht geweest, 

dat niet ten genoegen voor enkele leden, wien het gegund 

zou zijn dc feestviering bij te wonen, tc groote sommen 

wierden besteed, ten koste van hen, die niet tegenwoordig 

kunnen zijn, of van hen, die van verre en in stilte het 25-

jarig bestaan der Maatschappij Tot bevordering der Bouw

kunst wenschen te herdenken, of herdacht tc zien. 

IN N A A M V A N HKT BK8TUUB V O O K K O E M D : 

„Amsterdam, de letrelaris-iesluurder, 

„26 Junij 1866. J . H . L E L I M A N . " 

Dc voorzitter rigt tot de vergadering de vraag, of het 

vijf-cn-twintigjarig bestaan der Maatschappij zal worden her

dacht. Hierop volgt eene toestemming met algemeen ge

juich. Alsnu wordt afzonderlijk in behandeling gebragt elk 

der vier onderdeden van het voorstel. 

Punt I , het houden van eene tentoonstelling van bouw

kunstige teekeningen, plaatwerken, modellen, afgietsels enz., 

geeft aanleiding tot eenige diskuss iën. 

De heer J . P. M E T Z E L A A R vraagt of het de bedoeling niet 

is, ook de bekroonde antwoorden op dc prijsvragen te 

exposeren, waarop de sekretaris antwoordt, dat, naar zijne 

meening, die teekeningen eene der eereplaatsen bchooren 

in te nemen. 

De heer VAN S O E L E N maakt bezwaar tegen de toelating 

van het publiek, tegelijk met de leden. De voorzitter doet 

uitkomen, dat die toelating beperkt kan worden door enkele 

dagen voor het publick te bestemmen. 

De heer GOSSCHALK vreest dat de groote wereldtentoon

stelling, die in 1867 te Parijs zal gehouden worden, de be

doelde expositie van wege deze Maatschappij zou kunnen 

benadeelen, welke mcening door den voorzitter wordt ge-

rcfuteerd en niet gedeeld. 

Algemeen wordt het houden eener tentoonstelling goed

gekeurd. 

Punt II, het uitschrijven van drie buitengewone prijs

vragen, op den dag der 25"" algemeene vergadering. 

Met dit onderdeel kan de heer GOSSCHALK zich niet ver

eenigen. Hij gelooft dat jubel-prijsvragen, ook dan wanneer 

de kas gedoogt ze uit te schrijven, weinig kans van wel

slagen hebben, en acht het wenschelijk de som van/'850, die 

voor dc prijsvragen bestemd zijn, aan te wenden tot de onder

steuning van eenige belangrijke uitgave, opdat daardoor de 

toekomst meer worde bevoordeeld. In Frankrijk, zegt de 

spreker, is dit aan dc orde van den dag. 

De voorzitter wederlegt deze mcening, herinnert dat dc 

belangen van deze Maatschappij niet altijd zamengaan en 

mogen verbonden worden met die van heeren uitgevers. 

Hij oordeelt dat ieder bekroond of met eenig accessit ver

eerd prijsantwoord, den rijkdom van het archief en van de 

werken der Maatschappij vermeerdert; naar zijn oordeel zal, 

wanneer op gewone prijsvragen vele antwoorden en teeke

ningen worden ingezonden, dc medewerking vooral bij de 

buitengewone uitschrijving ter gedachtenis van het 25-jarig 

bestaan meer algemeen zijn. 

De heer GOSSCHALK blijft bij zijn gevoelen, erkent den 

rijken oogst van thans, maar herinnert dat vele kunstuitgaven 

moesten gestaakt worden, bij gebreke van voldoende onder

steuning. Hij wenscht dat de Maatschappij deze verleene. 

De voorzitter herinnert art. 36 der wet, en voert aan 

dat de bekroonde antwoorden op prijsvragen voor menige 

school als modellen kunnen dienen. 

De sekretaris erkent gaarne het vele goede, dat in het 

amendement GOSSCHALK voor de toekomst ligt opgesloten. A l 

leen wenscht hij dat door dien spreker een boek of kunst-

uitgave ware genoemd, ten einde het oordeel over de bevoor-

regting op betere grondslag zou kunnen berusten. 

De heer J . LOUW CZ. kan het door den heer I. GOSSCHALK 

voorgestelde niet onvoorwaardelijk goedkeuren; hij acht 

echter dc ondersteuning van degelijke en nuttige uitgaven 

door dc Maatschappij allczins wenschelijk. 

De voorzitter herinnert dat dit onderdeel door de ver

gadering kan worden goed- of afgekeurd, waarna de heer G . 

H . KUIPER het woord voert tot aanbeveling van het voorstel 

in zijn geheel. Hij oordeelt dat door de aanneming en uit

voering van het voorstel, het karakter der Maatschappij op 

uitmuntende wijze bewaard wordt, en twijfelt of er iets beters 

te vinden zou zijn, dan de vier punten die in het bestuurs

voorstel zijn omschreven. 

De sekretaris is met den heer KUIPER van gevoelen, dat 

het voorstel, zoo als het daar ligt, in stemming behoort te 

worden gebragt. Het kan geenszins in de bedoeling liggen, 

eenig onderdeel daaruit weg tc schrappen en dit door iets 

anders te vervangen, naar zijne mcening minder toepasselijk 

op het te vieren feest, en dat daarbij meer geld zou kosten. 

De heer J . SMIT is van oordeel, dat, ofschoon het be

stuursvoorstel in elk opzigt goedkeuring ve- lient, ook het 

voorstel van den heer GOSSCHALK regt op behandeling heeft, 

te meer daar enkele sprekers de wet hebben ingeroepen, die 

niet op de 25-jarige feestviering van toepassing kan zijn. 

Dc heer i . GOSSCHALK verzoekt alsnu dat zijn voorstel worde 

1 gesteld naast dat van het bestuur, en wenscht dat zal wor-

den uitgeloofd eene premie van ƒ 3 0 0 aan eenig bouwkundig 

: werk, hetwelk binnen vijf jaren zal verschijnen. 

De voorzitter wijst op het kostbare van zoodanige onder

steuning, daar aan ieder lid een exemplaar van het bevoor-

regtc bock- of plaatwerk tegen verminderden prijs moet wor

den uitgereikt. 

De heer L . J . ROOZEBOOM ZOU het, als middenweg, wen

schelijk oordeelcn, een som van f 500 uit te loven voor 

eene prijsvraag van een gebouw, en de twee overige vragen 

op wetenschappelijk gebied te kiezen. Daardoor zou het be

stuursvoorstel niets lijden, en aan het denkbeeld van den 

I heer GOSSCHALK eenigzins worden te gemoet gekomen. 

De heer M E T Z E L A A R acht dit plan van veel waarde; hij 

vestigt dc aandacht op eene te schrijven geschiedenis onzer 

bouwkunst, bespreekt daarvan het groote nut, cn zou een 

prijs van f 1000 niet te hoog oordeelen. 

De voorzitter erkent het voortreffelijke in hetgeen door 

enkele sprekers is voorgesteld, doch wenscht niet buiten de 

' orde te gaan, en brengt punt II van het bestuursvoorstel 

in hoofdelijke omvraag. 

Dit onderdeel wordt aangenomen met 39 tegen 9 stemmen. 

De punten TTI (feestredenaar) cn IV (feestmaal voor eigen 

kosten) worden goedgekeurd, waarna het geheele voorstel 

bij akklamatie door de vergadering wordt aangenomen. 

De heer GOSSCHALK vraagt wat te doen met zijn voor

stel en dat van den heer M E T Z E L A A R ; waarop de voorzitter 

beide heeren uitnoodigt, uiterlijk op 1 Maart e. k., bij het 

bestuur voorstellen in te dienen, betreffende hetgeen zij als 

nuttig en gepast oordeelcn voor dc feestviering in 1867. 

Op hunne voorstellen zal het bestuur preadviseren. 

Daarna is aan de orde de plegtige uitreiking, aan de be

kroonden, van de prijzen en de premie aan bun werk 

toegekend. 

De voorzitter vangt aan met zijn leedwezen te betuigen 

dat het accessit van ƒ 150 met het getuigschrift aan den 

' ontwerper van eene Bibliotheek niet kan worden uitgc-

: reikt, doch verklaart dat dit zal kunnen geschieden zoodra 

\ de inzender, onder opgaaf van het kennelijk teeken of ge-

heimmerk op het naambiljet, genoegen zal nemen met de 

voorwaarden door het bestuur gesteld voor de uitgaaf op 

verkleinde schaal. 

Bij afwezigheid van den heer J . w. F. OFFENBERG (zoon), 

bekroond voor de roomsch-katholieke dorpskerk met het 

i getuigschrift en den prijs van ƒ 100, rigt de voorzitter 

! zijne toespraak tot den heer OFFENBERG (vader), cn wenscht 

H dezen, benevens den bekroonde , hartelijk geluk met de be-

I haalde overwinning. IV heer OFFENBERG betuigt, namens 
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zijnen zoon, dank voor de onderscheiding en verzekert te 

zullen zorg dragen, dat zijn zoon, tijdelijk uitlandig, in ken

nis worde gebragt met de opmerkingen van heeren beoor

deelaars, welke hij tot nut en voordeel van zijne werk

kring, ongetwijfeld zal in acht nemen eu waardeeren. 

De heer A . D R U I M N G , architekt tc Zwolle, ontvangt daarna 

het getuigschrift en een premie van f 50, hem als accessit 

voor zijn ontwerp van eene r, k. dorpskerk toegekend, uit 

handen van den voorzitter, die hem geluk wenscht en tot 

verdere krachtige medewerking aanspoort. Dc heer DRUIDING 

beantwoordt des voorzitters toespraak, met de verzekering 

dat hij gaarne bereid is het doel der Maatschappij, voor zoo 

ver zijne krachten toelaten, te blijven bevorderen. 

De heer JAN VAN DER K O O G H , bouwkundige te Zaandam, 
is afwezig, zoodat de prijs en het getuigschrift, voor zijn be

kroond ontwerp van eene overdekte zitplaats in een tuin, 

hem zullen worden toegezonden. 

Dc heer JACOB OLIE JBZ. , bouwkundige te Amsterdam, 
bekroond voor zijn ontwerp eener overdekte zitplaats, ont

vangt, na eene gelukwenschende toespraak van den voor

zitter, het getuigschrift met den prijs van ƒ 2 5 en beant

woordt de lot hem gesprokene woorden op gepaste wijze. 

De voorzitter vraagt of nog iemand het woord verlangt, 

waarop de heer GOSSCHALK zegt, met genoegen het geschenk 

van het honorair lid den heer JAMES FEUGUSSON, te Londen, 

te hebben bezigtigd, onder bijvoeging dat deze ook schrijver 

is van andere zeer belangrijke boekwerken, o. a. van The 

history of architecture, hetwelk is uitverkocht. — Dc voor

zitter berigt dat onlangs de tweede uitgaaf is verschenen, 

en hij daarvan een exemplaar bezit. — De sekretaris hoopt 

dat de bibliotheek der Maatschappij spoedig in het bezit 

moge geraken van dat onlangs herdrukte werk. 

Na regeling van eenige spreekbeurten, over dc weten

schappelijke vragen die voor morgen ter beantwoording zijn 

gesteld, betuigt de voorzitter bij herhaling den dank van het 

bestuur aan de leden die deze vergadering hebben bijgewoond; 

aan de kommissie die de rekening en verantwoording van den 

penningmeester heeft nagezien; aan dc heeren korresponden

ten, aan de leden en aan de afdeelingen die vol ijver voort

gaan met de trouwe behartiging van de belangen der Maat

schappij , aan allen die hebben bijgedragen tot den luister 

dezer vergadering, en door hunnen kunstarbeid, het archief 

van Oude beslaande gebouwen steeds vergrooten, benevens aan 

allen die dc prijsvragen hebben beantwoord en de Bouw

kundige Bijdragen of de andere kunstuitgaven met woord cn 

daad steunen. 

Daarna wordt de 24° algemeene vergadering door den 

voorzitter gesloten. 

Amsterdam, 

1 Julij I860. 

Overeenkomstig dc aantcckeningen, gehouden ter 
algemeene vergadering van 27 Junij 1866. 

De sekretaris der Maatschappij tot Bevordering 

der Bouwkunst, 

J . H . L E L I M A N . 
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Bijlage II. 

RAPPORT DER KOMMISSIE VAN BEOORDEELING OVER DE ONTWERPEN, 
als antwoorden ingekomen op de prijsvragen, die in het jaar 1864 door de Maatschappij 

„Tot bevordering der Bouwkunst" zijn uitgeschreven. 

„ D e ondergeteekenden, uitmakende de kommissie be

noemd tot het beoordeelen van de antwoorden op de in 

1861 uitgeschreven prijsvragen van de Maatschappij Tot be

vordering der Bouwkunst, zijn na een afzonderlijk onderzoek, 

den 24 Februari)' bijeengekomen, en hebben de eer het 

onderstaand rapport, als het resultaat van hunne beraadsla

gingen, aan het bestuur der Maatschappij aan te bieden. 

„ In hunne handen waren ter beoordeeling gesteld: 

„ e e n antwoord op de l c prijsvraag; 

„ vijf antwoorden op de 2° prijsvraag; 

„ a c h t antwoorden op de 3° prijsvraag, 

welke ontwerpen aanleiding gaven tot de volgende opmer

kingen: 

„Eers te prijsvraag: eene bibliotheek voor honderdduizend 

banden, doch van zoodanigen vorm dat zij voor latere ver
groot!)ig geschikt is. 

„ H i e r o p is ingekomen één ontwerp onder de spreuk: 

For the structure that we raise, time is with materials filled. 
„ D e verdieping gelijkstraats bevat woningen voor drie 

opzigters die niet in het programma gevraagd zijn; de wo

ning van den bibliothekaris is te klein cn zeer ongezellig; 

de gangen zijn zeer slecht verlicht, even als de bergplaats 

voor brandstoffen, die voor kisten, die voor de brandspuit 

en de vier privaten. Verder is één diensttrap in zulk een 

groot gebouw niet voldoende, en wij vinden geene melding 

gemaakt van kelders bij de woningen. Dc groote stoep van 

25 treden, die 9 el vóór den peristyle uitsteekt, is aller-

ondoebnatigsl en in dit klimaat bepaald af te keuren. 

„ D e twee volgende verdiepingen zijn vrij doelmatig in

gerigt; doch ook hier vinden wij de donkere gangen, 

terwijl dc privaten niet genoegzaam verspreid zijn. De 

twee leeszalen zijn te bekrompen en tc hoog; het vertrek 

voor den bibliothekaris is tc klein; in dc gehoorzaal is 

de plaatsing der zitbanken zoodanig, dat een zeker ge

deelte der hoorders achter den spreker komt. Eindelijk 

zijn nagenoeg olie muurdammen ongelijk cn staan dc meeste 

deuren uit het midden der vertrekken. De vertrekken op 

dc tweede verdieping voor munten en handschriften zijn tc 

klein, ook zijn op deze verdieping de gangen donker en de 

kabinetten overbodig. 

„ D e derde verdieping, gevormd door den hoogeren midden-

opbouw, is zeker de minst doeltreffende van allen; zij is be

stemd voor alles wat de meeste waarde heeft, ontoereikend 

verlicht voor het naauwkeurigc onderzoek der penningen en 

handschriften, en zoo verwijderd geplaatst dat het bezoeken 

zeer onaangenaam wordt gemaakt. 

„ D e gekozen bouwstijl is niet onaangenaam, hoewel de 

vereeniging der korinthische vormen met de rondboogven

sters met frontons niet te verdedigen is. Uitdrukking 

van zijne bestemming mist bet gebouw geheel. De kroon

lijst heeft met daarop geplaatste lambrizering cene hoogte 

van 4 cl. 

„ H e t algemeene plan is goed voorgesteld. De verlichting 

der trappen, door eene opening van 1.80 el vierkant op eene 

hoogte van 15 c l , is gebrekkig en onvoldoende. De wijze 

van verwarming cn ventilatie is niet genoegzaam aangetoond, 

terwijl eene warmwatcr-inrigting, uit hoofde van mogelijke 

lekkaadjen, zeker niet doelmatig voor een gebouw als dit zal 

zijn. De afzonderlijke toegang naar de spreekzaal ontbreekt. 

Dc verdccling der banken in die zaal is niet aanbevelens

waard , omdat daar even goed gehoord als gezien moet 

kunnen worden. De verlichting der lees- cn gehoorzalen is 

onvoldoende; dc lantaarns, die op 11 el boven den vloer zijn 

aangebragt, zullen te weinig daglicht doorlaten. De voorge

stelde wijze van vergrooting is goed. 

„ D e teekeningen zijn met groote zorg behandeld en goed 

uitgevoerd, met lust en opgewektheid bewerkt; dc door

sneden zijn op cene schaal van 1 ti 125 en niet op 1 a 

100 uitgevoerd, zoo als het programma vraagt. 

„ O m de aangevoerde redenen meenden beoordeelaren dit 

ontwerp niet ter bekrooning aan het bestuur der Maatschappij 

tc kunnen voordragen, maar kwamen zij overeen voor te 

stellen: daaraan toe te kennen een acccssit van f 150 cn het 

ontwerp op verkleinde schaal onder dc werken der Maat

schappij uit tc geven. 

„ T e r beantwoording der tweede prijsvraag: eene dorpskerk 
voor de roomsch-katholieke eerdienst, zijn ingekomen vijl' 

ontwerpen. 

, , \ A ' ontwerp, gemerkt: Ad majorem Bei gloriam. 

„ D e tekeningen zijn met zorg bewerkt en dc gekozen 
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vorm is doelmatig. In plaats van ééne zijn er twee sakristijen 

aangebragt, waarvan de eene direkt in de buitenlucht 

voert; dit is niet verkieslijk. Het zangkoor is overmatig 

groot en zal den ingang zeer drukken. Dc beide zijaltaren 

zijn goed geplaatst, doch niet kerkelijk in opstand. De il 

wijzerplaat aan den toren is te klein voor de groote hoogte 

waarop zij geplaatst is, en de zich uit een dubbel stel 

consoletjes ontwikkelende toren is niet statig cn niet in 

overeenstemming met het gebouw. De torentop is eenigzins 

domperachtig; de zijgevel cn de absiden zijn stil cn vol ka

rakter, alsmede dc zijopstand der sakristij; de plaatsing der 

14 statiën is goed cn doelmatig gekozen. De wijze der be-

kapping werd niet statig en karaktermatig geoordeeld. 

„ D i t ontwerp heeft niettemin bijzondere verdiensten en 

mag, naar het oordeel van de meerderheid der beoordeelaars, 

op de uitgeloofde bekrooning ten volle aanspraken maken. 

„ 2 d l ! ontwerp, gemerkt: Bes Handiverks Branch und Ge-

wohnheit, enz. 
„ D i t ontwerp vertoont inwendig eene dorpskerk met twee 

rijen zuilen van best graniet, niet minder dan 5.20 cl uit 

elkander geplaatst. De preekstoel, het hoogaltaar, dc beide 

zijaltaren l) en de doopvont zijn goed geplaatst; de zitbanken | 

zijn minder doelmatig aangebragt, waardoor niet alle kerk- ij 

gangers op het hoogaltaar kunnen zien; het regeringsgc-

stoelte is overbodig; één hoofdingang is te weinig; de 

biechtstoel ontbreekt. 

„ D e teekeningen zijn goed uitgevoerd; dc stijl is echter 

niet zuiver volgehouden; de opstand van den voorgevel vol

doet goed; minder goed de spits, terwijl de ontwikkeling 

van den toren uit het hoofdgebouw slecht gemotiveerd is; nu 

is het alsof dc toren later is bijgebouwd. De plaatsing van den 

preekstoel en dc hoogte van het plafond doen ons twijfelen 

aan de bewering van den ontwerper dat de acoustiek zoo 

bijzonder goed zal zijn. 

„Beoordeelaren zijn van meening dat dit ontwerp niet 

voor de bckrooning in aanmerking kan komen, maar eene 

gratifikatie van ƒ 50 verdient. 

„ 3 d c ontwerp, met dc spreuk: Even als de middel

eeuwen, enz. 
„ D i t plan vertoont een latijnsch kruis met volgezcttc 

hoeken: een zeer vreemde en weinig aan te bevelen vorm. 

De zijaltaren kunnen door slechts weinigen gebruikt worden. 

Dc tegen dc muren geplaatste banken zijn niet aan te raden; 

het gevraagde aantal zitplaatsen is aanwezig, doch zij zijn 

zeer verstrooid cn ondoelmatig aangebragt, zoodat een ge

deelte der toehoorders bij de predikatie den rug aan het 

') Een lid des bestuur» (niet tot de kommissie van beoor-
dceling behoorende) keurt de plaatsing der beide zijaltaren be
paald af, met het oog o p de kerkelijke gebruiken. 

{Noot van tien voorzitter A. N. GODEFROY). 
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hoofdaltaar moet keeren. De opstand is, even als bet 

plan, niet zeer bchagelijk; een aangenaam eu tevens statig 

voorkomen heeft dit gebouw niet; echter is het geheel goed 

voorgesteld en bezit dit ontwerp eigenaardige verdiensten. 

Intusschen konden beoordeelaren aan dit antwoord geene 

hoogere onderscheiding toekennen dan eene loffelijke ver

melding, met verzoek om vergunning tot het openen van 

het naambriefje, ten einde den naam van den ontwerper 

openlijk te kunnen bekend maken. 

„ 4d 0 ontwerp, met de spreuk: Soli Beo Gloria (I). 

„ D e inrigting van dit plan is niet zeer gelukkig; de 

portalen zijn te klein, de zijbanken te groot, het koor te 

diep; het gebouw mist behoorlijke steun-, draag- cn over

gangspunten, aangename lijnen of statige indecling. De 

verhouding van den voorgevel is niet gelukkig: een raam 

van 6 1/, el hoog bij eene breedte van 1.20 el met midden

stijl; cene torenspits van 4 cl , wier grondvlak op 24 el 

boven de straat komt, en de kerkdeuren van 2% el hoog, 

vormen geen goed geheel; de beelden in den gevel zijn 

geheel mislukt; eene memorie van toelichting ontbreekt; de 

teekeningen zijn middelmatig uitgevoerd. Dit ontwerp kan 

op geene onderscheiding aanspraak maken. 

„hie ontwerp, gemerkt: Sol! Deo Gloria. (II). 

„ Dit ontwerp onderscheidt zich van de overige door ori

ginaliteit van het plan; de sakristij heefteen onaangenamen 

vorm, terwijl de doopkapel (die niet gevraagd wordt cn in 

welke de doopvont ontbreekt) bij den ingang, en niet bij de 

sakristij behoort. Twee zij-ingangen, twee trappen naar den 

toren en de gaanderij zijn te veel bij eene dorpskerk. De 

biechtstoelen zijn bekrompen; de altaren missen de afschei

ding door balustrades. De doorgangen tusschen de banken 

nemen te veel ruimte in , en banken tegen de muren zijn 

zeer af te raden, terwijl dc koorbanken het gezigt op bet 

hoofdaltaar belemmeren. De muren zijn stevig en de kon

struktie is doordacht cn praktisch, doch de gevels zijn treurig 

van proportie. Een vlak — in caissons afgedeeld — plafond 

is uiterst ongeschikt voor eene kerk, cn behoort daar vol

strekt niet. De toren is te hoog voor eene dorpskerk, 50 

el boven den grond, en zijne plaatsing op het dak is niet 

gelukkig, evenmin als die der wijzerplaat van 1 'ƒ., el op 30 

el hoogte. De teekeningen zijn keurig gelijnd cn zeker bet 

best van al dc ontwerpen; de harmonie dor tinten ontbreekt 

echter geheel. 

„ N a a r de meening van beoordeelaren kan dit ontwerp 

op geene onderscheiding aanspraak maken. 

„ A l s slotsom der beoordoeling van deze vijf ontwerpen, 

verklaarden twee der beoordeelaars, dat geene bckrooning 

kon worden toegekend, terwijl de drie overigen dc eer heb

ben aan het bestuur der Maatschappij voor te stellen, den 

uitgeloofden prijs van honderd gulden met vereerend ge

tuigschrift tor te kennen aan het l " e ontwerp, gemerkt: 
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Ad majorem Dei gloriam; verder eene gratifikatic van ƒ 60, 

met getuigschrift en bekendmaking van den naam, aan 

het 2 d e ontwerp, gemerkt: Des Handwerk» Braueh und Ge-

wohnheit, en aan het S*' ontwerp onder de spreuk: Even als 

de middeleeuwen enz., eene loffelijke vermelding met bekend

making van den naam des ontwerpers. 

„ S * prijsvraag, eene overdekte zitplaats in een tuin, niet 

breeder dan zes el. 

„ D e z e prijsvraag was zoowel door beoordeelaars als door 

de inzenders verschillend opgevat; eenigen hebben begrepen 

dat de zitplaats eene breedte van zes el moest hebben, 

anderen dat de bepaalde breedte die van den tuin was. De 

beoordeelingen zoowel als de antwoorden liepen daardoor 

eenigzins uiteen, doch na eenige diskussie kwamen beoor

deelaren daarin overeen, dat de aangegeven zes ellen de 

breedte van den tuin bedoelen. 

„ T e r beantwoording van deze prijsvraag zijn ingekomen 

acht ontwerpen, die tot de volgende opmerkingen aanleiding 

gaven. 

„Ontwerp n°. 1, zonder spreuk en memorie van toelichting, 

is daarenboven geheel buiten het karakter der vraag. Het 

stelt voor een soort van triomfboog; het dak rust op 32 

kolommen; het geheel is te veel open en biedt weinig be-

schutting en geene gelegenheid tot zitten aan; de onder-

deelen zijn tc teer bewerkt voor de open Iuoht, en de plaats 

van vier der kolommen schijnt voor beelden bestemd te. zijn. 

Het geheel zal zeer kostbaar zijn in uitvoering. Overigens 

is het niet onaardig gedacht en geteekend. 

„ O n t w e r p n°. 2, met de spreuk: En rekent d'uitslag 

niet, maar lelt liet doel alleen. 
„ D i t onlwerp is zamengesteld uit allerlei modelboeken 

en daardoor zeer ongelukkig van stijl; het is geheel onge

schikt voor een stadstuin; de verbindingen van de ijzerkon-

struktie laten zeer veel te wenschen over. Eene kast tot 

berging, eene tafel en zitbanken ontbreken. Dc teekeningen 

zijn vrij goed uitgevoerd en schijnen met ijver en lust ver

vaardigd te zijn. 

„ O n t w e r p n° . 3, gemerkt: Zitplaats. 

„ E e n cirkelvormig ligchaam, half gemetseld en aan de 

voorzijde open. Wij vinden hier het noodige ameublement, 

doch geenc kast; een overstek van twee el is kostbaar; 

het geheel is niet onaardig gedacht. 

„ O n t w e r p n° . 4 , gemerkt: Alpha. 

„ D e opvatting der prijsvraag bij dit ontwerp is zeer 

goed. Het staat rondom vrij, is alleen aan de voorzijde toe

gankelijk en voorzien van het noodige ameublement. Het 
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is zeer goed uitvoerbaar en van eenvoudig zamenstel; het 

onderscheidt zich daardoor zeer gunstig. 

„ O n t w e r p n° . 5, gemerkt: Eersteling. 

„ D i t stelt voor eene overdekte zitplaats van ronden 

vorm, rijk noch bevallig; de vloer ligt tc hoog. Smaak

volle harmonie volgens de memorie van toelichting, tusschen 

den bouwstijl en de omringende natuur, hebben beoordee

laren niet kunnen opmerken. De verschillende ornementen 

en beelden zijn zeer misplaatst; de konstruktie is zeer on

voldoende, vooral het gemetselde gewelf is zeer onpraktisch. 

„ O n t w e r p n° . 6, met de spreuk: Er is niets nieuws 

onder de zon. 
„ D i t ontwerp is goed in den geest der vraag opgevat, 

hoewel de versiering eenigzins overdadig is; de ruimte is 

niet te groot; kasten tot berging zijn aanwezig. Ook 

heeft dit ontwerp eigenaardige verdiensten; de teekening is 

goed uitgevoerd; de konstruktie der kap is goed, hoewel 

twee hoofdspanten op zes el breedte niet te veel is. Dit 

ontwerp behoort tot de meest voldoende. 

„ O n t w e r p n° . 7, met de spreuk: 't Is goed de klippen 

te kennen, waarop anderen zijn gestrand. 
„ D i t ontwerp is minder gelukkig dan het voorgaande. 

De volières met de vogeltjes benemen te veel het uitzigt; 

de ijzerkonstruktie tusschen muurwerk is niet zeer aan te 

raden; het geheel mist landelijkheid; de afwatering door 

dunne holle kolommen is niet verkieslijk. 

„ O n t w e r p n° . 8, gemerkt: Overdekte zitplaats. 

Een in vrij zuiver griekschen stijl bewerkt ontwerp; de 

balustrade zal het uitzigt belemmeren; kast, zitbank en tafel 

ontbreken; de perspektivisehe voorstelling is niet onbehagelijk; 

het geheel is goed geteekend, beantwoordt aan zijne bestem

ming en heeft vele verdiensten. 

„ A l s slotsom van de beoordeeling dezer prijsvraag, kwa

men beoordeelaren overeen, het bestuur der Maatschappij 

voor tc stellen aan de inzenders der ontwerpen n ° . 8 en n° . 6 

den uitgeloofden prijs toe te kennen en dat onder n° . 4 

loffelijk te vermelden en den inzender vergunning te vragen 

tot opening van het naambriefje, ten einde zijnen naam 

openlijk te kunnen vermelden. 

„ De beoordeelaren voornoemd: 

iiAmsterdam, Februarij 1806. 

B. D E G B E E F Jz. 
P. J . H . C U Y P E R 8 , 
B . K E I N D E B 8 , 
J . H . L E L I M A N , 
W. D E W A A L , rapporteur: 
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VERSLAG V A N HET V E R H A N D E L D E OP DE DERTIENDE A L G E M E E N E BIJEENKOMST DER L E D E N 

VAN DE MAATSCHAPPIJ 

T O T B E l ' O K U E R M U U E R H O I U K I V«i 'J ' , 

gehouden den 28 Junij 1866. 

Tegenwoordig: de bestuurders A. N . G O D E F U O Y , voorzit

ter, J . V E R H E Y , plaatsvervangend voorzitter, p. .1. H A M E R , 

penningmeester, w. j . j . O F F E N B E R G , G . B. S A L M , H . MOLEHANS 

en J . H . L E L I M A N , sekretaris; de korrespondenten J . GOOSSEN 

(Wageningen), B . B L A N K E N (Hoorn) en H . P. ESKES (Nieuwer-
Amslel); dc heeren o. H . K U I P E R , I. GOSSCHALK en J . SMIT, als 

afgevaardigden van de afdeeling Amsterdam; de heeren l. r. 

M E T Z E L A A R , w. o. VAN GOOR en ii. j . D U P O N T , als afgevaar

digden van de afdeeling Rotterdam; de heer w. N . R O S E , ver

tegenwoordigende de afdeeling 's Gravenhage, de heer A . V E T H , 

vertegenwoordigende de afdeeling Arnhem. 

De presentielijst is geteekend door 51 leden. 

De voorzitter opent de vergadering met een welkomst

groet en brengt in behandeling de 7' vraag: „ Is de hydro-

oxygene-toestel tot het aaneensmelten van lood, koper enz. 

geschikt te achten? Kan hij vereenvoudigd worden, zoo ja, 

op welke wijze?" 

De heer L . J . ROOZEBOOM, mr. loodgieter te dezer stede, 

leest als antwoord het navolgende stuk, en legt daarbij 8 

certifikaten over: 

„ I k heb mij tot taak gesteld de vraag n° . 7 van uw 

programma te beantwoorden, en ik vang aan met aan de 

Maatschappij Tot bevordering der Bouwkunst mijnen innigen 

dank te betuigen, dat zij mij in de gelegenheid heeft ge

steld, eene zoo hoogst nuttige, hoogst praktische en voor-

deelige zaak openlijk te behandelen, cn aan de beoordecling 

van bevoegde en bekwame mannen te kunnen onderwerpen. 

„ 1 * . Ik begin al dadelijk met u mede te deelen, dat 

ik reeds sedert ruim vijfjaren den hydro-oxygène toestel, bij 

alle loodwerken, zoowel op fabrieken als bij partikulieren, 

blijkens de onder mijne berusting zijnde attesten, waarvan 

ik de eer heb u hier de afschriften over te leggen, met het 

beste succes gebruik; looden platten, goten, pompen, pri

vaten, zelfs de koperen kranen in de pompen, kortom alles 

wat door anderen met soldeer wordt verbonden, wordt door 

mij met lood en de waterstof-gasvlam bewerkt. 

„ 2 ° . Op bijna niet noemenswaardige bagatellen, is aan 

geen van allen in al dien tijd herstelling benoodigd geweest, 

en zoo zij al noodig werd bevonden, waren de kosten van 

reparatie 50 a 60 % goedkooper dan met soldeer en houts

kolen. 

„ 3 ° . De ondervinding heeft mij geleerd, en ik wil dit 

met bewijzen staven, dat het werk met den hydro-oxygènc-

toestcl gesoldeerd, de volgende drie voordeelen aanbiedt: 

a. het is veel deugdzamer, 

b. het is voor den eigenaar veel goedkooper, en 

c. de winst voor den werkman is, door de besparing 

van soldeer, kolen en tijd, veel aanzienlijker. 

„ 4 ° . Ik verwijs u naar het Tijdschrift voor volksvlijt, 

jaargang 1854, bladz. 105 en volg., welks inhoud door 

dagclijksche toepassing en ondervinding in alle deelen door 

mij wordt bevestigd. 

„ H e t g e e n ik u mededeelde betrof nieuw werk. Wat nu 

het onderhoud van dusdanig werk aangaat, moeten vooral de. 

twee volgende punten niet uit het oog worden verloren: 

„ 1 ° . De reparatie, zoo noodig, is veel goedkooper, daar 

men met >/8 pond lood en in 10 minuten tijds meer en 

beter werk verrigt, dan met 5 pond soldeer en in '/» uur 

tijds op de gewone wijze bij het herstellen van lekkagies ge

schieden kan. 

„ 2 ° . Is het werk gerepareerd, dan staat het weder met 

nieuw werk gelijk en er verloopt dus zeer veel tijd, al

vorens weder reparatie noodig is, weshalve het onderhoud 

van dusdanig werk voor den eigenaar onberekenbaar meer 

voordeel oplevert dan het onderhoud met soldeer; want als 

bijv. een looden plat of goot, na met soldeer hersteld te zijn, 

elk jaar slechts éénmaal herstelling behoeft, dan heeft een 

plat of goot, met hydrogenium verbonden en daarmede insge

lijks gerepareerd, in minstens 3 of 4 jaar geen hentelling 

noodig. Ik herhaal dus, dat, wat het onderhoud betreft, de 

voordeelen onberekenbaar zijn. 

„ I k heb nu nog een punt van groot belang hierbij te 

voegen, namelijk het gevaar van brand bij de tot heden 

gebruikelijke wijze van lood solderen. Tmmers er zijn met 

mij velen hier tegenwoordig, die den brand van de Luther-

sche Nieuwe-kerk, door het vuur van den loodgieter ver

oorzaakt, hebben bijgewoond, even zoo den brand van de 

Groote-kcrk te Hoorn, om van andere gevallen van grooteren 

of kleineren omvang niet te gewagen. Dit gevaar bestaat bij 

hef gebruik van den hydro-oxygène-tocste l niet; want heeft 

de werkman gedaan met solderen, dan sluit hij de kraan en 

er is geen vlam of vuur meer aanwezig. Bij dakwerk aan 
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groote ol' hooge gebouwen toch is bet volstrekt noodzakelijk 

den smelt- cn vuurpot op den zolder of het dak tc heb

ben; eerstens is er niet altijd gelegenheid om het gesmolten 

soldeer cn de gloeijende bouten naar boven tc hijschen; ten 

tweede zijn èn soldeer èn bouten le koud als zij boven 

zijn; ook kan men in zakgoten, die op groote gebouwen dik

wijls worden aangetroffen, niet anders dan den vuurpot boven 

hebben. Het is dus niet altijd de schuld van den werkman, 

als door den wind, die doorgaans op hooge gebouwen en tus

schen daken heerscht, een vonk van zijn vuur wegwaait, 

zonder dal bij het bemerkt; daar hij, met solderen bezig 

zijnde, aan het vuur zijne aandacht niet kan wijden. Ziet 

daar, mijne heeren, ook een belangrijk punt dat wel opmer

king verdient. 

„Wijders , mijne heeren, kan ik nog zeer veel zeggen 

en aanmerken op de lot heden gevolgde wijze van loodsol-

deren, als daar is: het gebruik van dc ponden soldeer, bet 

kontroleren daarvan, enz.; maar ik wil niet als bcoordcclaar 

van het oude optreden; ik heb mij, gelijk ik in den beginne 

zeide, tot taak gesteld, het goede cn nuttige van het ge

bruik van den hydro-oxygène-toeste l bij loodwerken te be

handelen; in hoeverre mij dit is gelukt laat ik aan uw 

oordeel over. 

„ M o g t e n cr onder u zijn, mijne heeren, die het een of 

ander van bet door mij gezegde in twijfel trekken, of eenige 

aanmerking daarop hebben te maken, dan ben ik bereid van 

alles dc volledigste overtuiging en bewijzen tc leveren. Ik 

heb uit dien hoofde een hydro-oxygène-toeste l hier doen 

brengen, cn noodig u beleefdelijk uit, om indien dit uwe 

goedkeuring mogt verwerven, in de pauze eenige door mij 

daarmede te verrigten proeven tc komen bijwonen. 

„ W a t betreft dc toepassing van den toestel bij de ver

binding van koper met koper, twijfel ik of dit met goed 

gevolg kan geschieden; koper met lood is door mij reeds 

verscheidene malen door de hydrogcnium-vlam verbonden, 

zoo als pompkrancn, mangaten enz. Voor zinkwerk is het 

niet aan te bevelen, want het kan niet voor alles ge

bruikt worden; en daarbij is de uitwerking van de water

stofgasvlam op de kwaliteit van het zink nadeelig door mij 

bevonden. 

„ H e t tweede gedeelte der vraag, of de toestel kan ver

eenvoudigd worden, wordt, voor zoo verre mijne kennis reikt, 

door mij ontkennend beantwoord, daar ik twijfel of die 

toestel eenvoudiger kan zijn. 

„Ziet daar, mijne heeren, de vraag n° . 7 zoo kort en 

goed mogelijk door mij beantwoord; thans hoop en wensch 

ik dat cene zoo hoogst nuttige zaak eindelijk eens die er

kenning en ondersteuning moge erlangen, welke zij waard is 

en die zij zoo zeer verdient." 

A T T E S T E N . 

I. „ De ondergeteckenden verklaren bij deze, door den 

heer L . J . ROOZEBOOM, mr. loodgieter cn zinkwerker alhier, 

op de meest vlugge en minst kostbare wijze te hebben zien 

leggen een looden plat in het midden met een lantaarnraam 

voorzien, zoodat er onvermijdelijk staande cn liggende naden 

in moesten gesoldeerd worden, cn zulks zonder een enkelen 

spijker er in te brengen ol' eenig soldeer of ander verbindings

middel daarvoor te gebruiken, maar door het lood aan elk

ander tc verbinden door het gebruik van waterstofgas, waar

door het onderling met elkander zoodanig vercenigd wordt, 

dat het als één stuk lood kan worden beschouwd, cn alzoo 

gelijkmatig kan rekken cn krimpen, ltedenen waarom de 

heer ROOZEBOOM alzoo jaren voor zijn werk durft instaan, 

waarmede dc ondergeteckende zich best kunnen vereenigen, 

zoodat zij hem gerust durven aanbevelen. 

ii Amsterdam, 21 Aug. 1861. 

(Get.) J. VAN STHAATEN EN ZOONEN." 

II. „ D e ondergeteckende certificeert mits deze, dat door 

den heer L. j . ROOZEBOOM ten zijnen huize een looden plat 

van ruim 800 • voeten gelegd en met waterstofgas bevestigd 

is, zonder dat daarbij een enkele spijker of eenig soldeersel 

is gebruikt geworden.. Verder dat deze bewerking tot zijne 

volkomenc tevredenheid is geschied cn dat dezelve, naar het 

oordcel van deskundigen, als doelmatig cn solide is aan te 

merken. 

"Amsterdam, 8 April 1861. 
(Get.) MüKlTZ ELTZliACHER." 

III. „Ik ondergeteckende verklaar, dat door den heerL. j . 

KOOZEBOOM, mr. loodgieter alhier, in April 1862 te mijnen 

huize zijn geleverd looden privaten en stortbakken op twee 

verdiepingen, een looden plat en ander loodgieterswerk, 

alles met waterstofgas verbonden zonder eenig soldeersel of 

vuur. Over dit werk ben ik in allen deele tevreden, daar 

het zich tot heden in volkomen goeden staat bevindt en 

nog geene reparatie heeft vercischt. 

«Amsterdam, 7 Mei 1866. 
(Get.) A. C. WERTHE1M." 

IV. „ D e ondergeteckende verklaart mits deze, dat door den 

heer L . J. KOOZEBOOM, ten zijnen huize, op de meest vlugge 

wijze twee platten van groote uitgestrektheid, even als dc 

nok, van nieuw lood door waterstofgas bevestigd, zijn voor

zien , zonder daartoe een enkelen spijker of nagel gebezigd, 

I noch soldeersel gebruikt te hebben. 

„ V o o r t s heeft zijn werk aanvankelijk in dezen varierenden 

i zomer van hitte en stortregens de proef goed doorgestaan, 

en schijnt ZEd . van de deugdelijkheid zijns werks zoodanig 

overtuigd te zijn, dat hij uit eigen beweging eenige jaren 

de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft, zoodat zijn 

persoon cn werk alle aanbeveling verdienen. 

w Amsterdam, 12 Aug. 1861. 
(Get.) J. C. RECKLEBEN." 

V . „ D e ondergeteckende verklaart dat de heer L . J . IIOOZE

B O O M , mr. loodgieter alhier, in de maand Julij 1861, ten 

zijnen huize een looden plat heeft gelegd, en andere werk

zaamheden heeft verrigt door middel van den hvdrogenium-

tocstel en dat zich tot heden daaraan geen het minste ge

brek heeft geopenbaard. 

n Amsterdam, 11 April 1866. 
(Get.) S. E. N1JKERK." 

V I . „ D e n 8 April 1804 is door den mr. loodgieter L . J . 

ROOZEBOOM een groot looden plat op mijn tuinhuis gelegd, 

waarbij geen vuur, soldeer of spijkers zijn gebruikt, maar 

dat alleen door den hvdrogcnium-toestel bevestigd is. — Vol

gaarne ben ik bereid over dit werk mijne bijzondere tevre

denheid te kennen tc geven, zoowel wat den billijken prijs 

als de deugdzaamheid betreft, en moet ik konstateren dat, 

niettegenstaande het plat aan de zon is blootgesteld en 

door geene planken gedekt is, tot nog toe geen het minste 

spoor van lekkagie of ander gebrek zich heeft vertoond. 

«Amsterdam, 11 April 1866. 
(Get.) M. Z. DRESDEN." 

VII . „ I n dc maand Eebruarij 1863 zijn door den heer 

L i J . ROOZEBOOM twee groote looden platten op mijn huis ge

maakt, waarbij hoegenaamd geen soldeersel, vuur of spijker 

is gebruikt, maar die door waterstofgas zijn bevestigd. — Dit 

werk is in alle deelen naar genoegen verrigt en verdient 

mijne volkomenc tevredenheid, daar zich tot heden nog geen 

het minste gebrek daaraan heeft vertoond, niettegenstaande 

beide platten aan dc zon blootgesteld en door gecne zonnc-

planken gedekt zijn; weshalve ik zijn werk gerustelijk kan 

aanbevelen. 

nAmsterdam, 5 April 1866. 

(Get.) Wed. S. A. VAN K A A L T E . " 

VIII. „ D o o r deze verklaart dc ondergctcekcndc, dat den 4 

l'ebruurij 1864 door den heer L . J . R O O Z E B O O M , mr. loodgie

ter alhier, op zijn tuinhuis een looden plat is gelegd, met 

hydrogenium bevestigd, zonder dat daarbij soldeer, vuur of 

spijkers zijn gebruikt. Dit plat is aanhoudend aan de zon 

blootgesteld en bevindt zich, zonder dat daaraan tot heden 

reparatie noodig was, in den besten staat. 

"Amsterdam, 22 Jiuiij I860. 

(Get.) E . VITA M t A E L . " 

De heer ROOZEBOOM , die in dc na te melden pauze de 

gelegenheid heeft gehad, de praktische toepassing van het ge

sprokene, in tegenwoordigheid van een groot aantal leden, 

te verrigten, en zich tot elke informatie gaarne bereid heeft 

verklaard, geeft daarvan het navolgend verslag: 

„ O p verzoek van den heer voorzitter A . N. G O D E E R Ü Ï , 

heb ik dc eer u als aanvulling van mijn antwoord te mel

den , dat ik in de pauze de volgende proeven heb verrigt: 

een liggende naud, 

een staande naad, (soudure munlanle), 

een staande dwarsnaad, 

en een verbinding van twee pijpen, zoogenaamde knoop, 

terwijl ik, ten blijke van de deugdzaamheid van deze wijze 

van solderen, in een vlak stuk lood een gaatje heb gebrand, 

welk gaatje ik weder met denzelfden daaruit gevallen, droppel, 

zonder EENIGE bijvoeging, zoodanig heb digtgemaakt en met 

het lood vercenigd, dat men niet alleen de plaats waar het 

gat was niet kon vinden, maar zelfs doorgesneden zijnde, 

daarvan geen spoor was te zien. De heer J . V E E H E Y en 

andere heeren hebben, op mijn verzoek, de door mij aan 

elkander verbonden stukjes lood, zoowel die met liggende 

als met staande naden, heen en weder buigende, van 

elkander gescheiden, en het lood is wel naast den naad maar 

niet op den naad afgebroken." 

De heer w. N . ROSE verklaart dat de mr. loodgieter 

BOUDEWIJNS te '* Gravenhage bevestigt wat door den heer 

ROOZEBOOM is gesproken, cn dezen toestel veel heeft vereen

voudigd. Spreker vertrouwt dat de heer BOUDEWIJNS de tee

kening zal gelieven over te leggen. 

De heer A . N . GODEFROY noemt een loodgieter in deze 

stad, aan wien dc proeven zeer slecht zijn gelukt; waarop 

de heer ROOZEBOOM deze metbode cn het niet gevaarlijke 

daarvan tot in de kleinste bijzonderheden toelicht. 

De heer .?. n. LELIMAN weerlegt de bezwaren, door den heer 

ROOZEBOOM aangaande branden het koud worden van dc soldeer

bouten geopperd, en vraagt hem of dc methode met goed ge

volg is toe te passen voor kleinere scheuren cn solderingen van 

lekken; waarop de heer ROOZEBOOM toestemmend antwoordt, 

doch verklaart dat hij het beter oordeelt, in zoodanige geval

len, den geheelen naad soldeer weg te nemen, of de gescheurde 

plekken door nieuwe stukken of gedeelten te vervangen. 

Dc heer G. H . KUIPER gelooft dat het voordcel, door 

den heer ROOZEBOOM aangegeven, moet gezocht worden in 

de wijziging der konstruktie, die bij dc methode in gebruik 

is en sterk van de oude afwijkt, daar alles plal aaneen 

wordt gesoldeerd, zonder roeven of opstaande kanten. Hij 

bespreekt de wijze van scheuring van het lood en zegt dat 

dit geschiedt op 80 van de 100 plaatsen waar niet gesol

deerd is, welk nadeel ook voor de hydro-oxygène manier 

blijft bestaan. 

» 
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De heer BOOZEBOOM beaamt het gesprokene, ontkent het be

staan der gevaren van brand of ontploffing bij deze methode, 

zegt dut het lood in den regel het eerst scheurt waar het gespij

kerd is, en waar zoogenaamde zakken vallen in de naden van 

de dekplanken; en herinnert dat deze methode veel goedkoo-

per is, en de werkbaas benevens zijn knecht meer verdienen. 

De lieer G . H . KUIPER verklaart niet te hebben gespro

ken tegen den toestel, en is het over de scheuring van het 

lood volmaakt eens met deu heer ROOZEBOOM. Spreker zegt 

dat hij goten kent op de oude manier gesoldeerd, die het 

SO jaar zonder reparatie hebben uitgehouden, en het hem be

kend is, dat na •'! ;'i I jaren, zekere nieuwe loodwerken 

aanmerkelijke herstelling hadden noodig gehad. 

De heer .i. F. METZELAAR oordeelt het verbinden van 

gelijksoortige materialen altijd het best, en is van meening 

dat het heter is lood met lood, dan lood met tin aaneen 

te hechten, hetgeen door den heer GODEFROY en anderen 

wordt beaamd. 

De heer L . I. R O O / . E H O O M blijft altijd vier jaren vcrant-» 

woordelijk voor zijn werk; hij gebruikt, nooit spijkers, en 

doet over de methode nog uitvoerige mededeelingen. 

De heer (.. B. SALM zegt dat het gebruik van den hydro-

oxygène- toes te l , bij den bouw van een sodafabriek nabij deze 

stad onder ziju toezigt volhragt , groote voordcelen heeft 

opgeleverd, vooral voor de in die fabriek aanwezige zooge

naamde droogkamers. 

De diskussiën worden gesloten, en de vergadering er

kent het nuttige en voordecligc der mededeelingen van den 

heer KOOZEBOOM, over de methode, die hij met vele andere 

loodgieters zoo hier als elders in praktijk brengt. 

Aan de orde is thans de eerste vraag, luidende: 

„ In het Burgerlijk Wetboek komt geen tarief voor ter 

regeling der loonen van den architekt. Hieruit volgt, dat 

vaak zijne voorlichting misbruikt wordt, en dat hij — na 

veel moeite en arbeid — zich zonder betaling moet tevreden 

stellen. Deu gercgtelijken weg inslaan, baat zelden veel. 

Dikwijls ontbreekt bij den regter de juiste waardering van 

het loon dat den architekt toekomt, en allerlei schijngron

den, voortvloeijciide uit het veelzijdige en omslagtige van 

den arbeid die van hem verlangd wordt, zijn al ligt tegen 

hem aan te voeren, om hem zijn loon te onthouden. 

„ W a t is er te doen, om daaraan een einde te maken, cn 

de regten van den architekt op de vruchten van zijnen ar

beid te verzekeren? 

„ Z o o het onmogelijk is het Burgerlijk Wetboek in gun-

stigen zin uit te leggen of te doen wijzigen, zou dan eene 

samenwerking van de architekten welligt tot een doel voeren? 

„ E n kunnen hierbij misschien tevens maatregelen geno

men worden, om den architekt het regt op zijn bestek en 

zijne teekeningen te waarborgen?" 

De sekretaris vraagt het woord, en zegt dat het hem 
1 onmogelijk is, dc vele d i skuss i ën , die over belangrijke onder-

' werpen worden gevoerd, in alle bijzonderheden op te teeke

nen. Hij verzoekt de sprekers dat zij hem binnen acht dagen 

schriftelijk opgeven, wat zij verlangen dat bepaaldelijk van 

het gesprokene in dc notulen zal worden vermeld. 

De voorzitter herinnert, dat, ingevolge het bepaalde op 

de 11'' algemeene vergadering, dr' notulen aan het vereischte 

voldoen, als zij inhouden een beknopt verslag van het ge

sprokene. 

De heer I. G O S S C H A L K , als steller van de vraag, opent 

de diskussiën. Hij bejammert het, dat het loon van de ar

chitekten niet, dat van advokaten en artsen wel bij de wet 

is geregeld. Hij betreurt dc scheiding tusschen het maken 

\ en het uitvoeren van plannen, wenscht meer toenadering 

' tusschen de Polytechnische school, de akademiën en teeken-

I inrigtingen in ons land, en klaagt over de miskenning van 

! den bouwmeester en zijn loon. Ilij is van oordcel dat ieder 

bouwkundige tegen onaangenaamheden moet waken, herin-

• nert dat de bouwmeesters hier te lande niet, zoo als in 

Duitschland, als vereeniging optreden, en zegt dat de. aan

nemers en werkbazen met eene goede regeling van net 
1 loon gebaat zouden zijn. Ten slotte vraagt spreker of het b. v. 

een bouwpatroon geoorloofd is, als hij een blok woningen 

met een architekt heeft gebouwd, een dito blok nog eens 

of meermalen buiten medewerking van dien architekt te 

bouwen. 

De heer J . F . METZELAAR spreekt over de juridieke advie-

\: zen die hij heeft ingewonnen. Spreker heeft van regtsgeleer-

den vernomen, dat de architekt wel dankbaar mag zijn dat 

zijn loon niet bij de wet is bepaald. „ Als wij nadoelen on

dervinden", zegt de heer M E T Z E L A A R , „ d a n is het onze eigene 

schuld; wij moeten met dc patronen eerst spreken, met hen 

de punten vaststellen, en dan eerst voor hen aan het werk 

gaan. Allereerst moet een schetsontwerp worden geleverd." Hij 

wenscht dat over en voor de regeling van het loon eene kom

missie worde benoemd, die, gelijk in Engeland, verschillende 

loonrubrieken zal vaststellen, met bepaling dat o. a. restan-

I ratiewerken niet voor 5 ° / 0 honorarium zijn te verrigten. 

I Vooral dringt spreker aan op de verwijdering van degenen, 

die zich architekt noemen en op dien titel geen aanspraak 

hebben. Er behoort gehandeld te worden met de gegevens, 

\ en de vraag worde in het oog gehouden: welke zijn die, 

en welke regels moet men volgen? 

De heer .). ii. LEI.IMAN verheugt zich dat het Burgerlijk 
1 Wetboek niet spreekt over het loon van den bouwmeester, 

hetwelk, naar zijne meening, zich moet regelen naar den aard 

van het werk hem opgedragen, en naar de orders hem door 

zijnen patroon gegeven. Is deze onredelijk of wil hij op het. 

honorarium afdingen, dat moet de bouwmeester zijn kunstvak 

j waardccren en den patroon bet onbillijke zijner handelwijze 

onder het oog brengen, of hem zijne dienst weigeren. Is zijne 

eer er meê gemoeid, zegt spreker, dan is de regtbank daar, 

om den lastgever, doorgaans na ingewonnen advies van des

kundigen, op zijn nommer te zetten. In zoodanig geval ko

men alle schijngronden of sluwheden te vervallen, en zal 

dc regter de juiste waardering van het loon des architekts 

handhaven, wanneer de bouwmeester zijne taak waardiglijk 

heeft vervuld. Dat loon is, bij ontstentenis van vooraf aange

gane en altijd zoo wenschelijkc voorwaarden op zegel, in 

den regel tioee gulden per uur arbeid. 

Vooraf de voorwaarden te bepalen, zich het regt op zijnen 

kunstarbeid tc waarborgen en aan den patroon daarvan akte 

te vragen, is het eenige middel om onaangenaamheden en 

processen te voorkomen. „ L a a t ons als bouwkundigen de han

den ook in dit opzigt ineenslaan", zegt spreker, „ w a n t van 

cendragtige zamenwerking zijn altijd de beste gevolgen te 

verwachten. Bij de wet zou het loon van den bouwmeester, 

voor de vele en velerlei gevallen die in het praktisch 

leven voorkomen, naar mijne meening bezwaarlijk te rege

len zijn, en eene zoodanige regeling zou alligt meer ver

krachters en tegenstrevers in het leven roepen, dan de tijd 

en de ondervinding ons leveren." 

De heer w. N . ROSE spreekt ter gunste van eene te be

noemen kommissie en van een vast te stellen loontarief, 

mits daarin ruimte gelaten en het in graden verdeeld zij, 

gelijk in Frankrijk en in Rusland. Vele patronen of bouw-

heeren meenen dat voor bestekken of begrootingen beta

ling onnoodig is. Regtsgeleerden hebben den spreker verze

kerd, dat eerst inlichtingen worden gevraagd en dan von

nis wordt geveld. 

De heer A . DRUIDING deelt mede, dat door de duitsche 

architekten drie kategoriën van gebouwen en loon zijn vast

gesteld, voor fabrieken, woonhuizen en kerkelijke gebouwen. 

Daarbij wordt in het oog gehouden: of een schets met 

globale begrooting is geleverd, of een uitvoerig geteekend 

ontwerp met uitgewerkt bestek en prijsopgaaf is verlangd, 

en of de bouwmeester-ontwerper ook met het toezigt over de 

uitvoering is belast geworden. Bij het loon van den architekt, 

ontwerper en uitvoerder van zijn plan tevens, welk loon 

in den regel bij groote gebouwen 5 % bedraagt, rekent hij 

daarenboven 1 a 1% °/ 0 voor de dekoratieve werken, gelijk 

bij restauratiën of verbouwingen. In Engeland en in Han

nover is deze regeling als basis vrij algemeen aangenomen. 

De heer J . H . I.ELIMAN is van oordcel dat het loon van 

den bouwmeester zich nergens onherroepelijk laat vaststel

len naar bepaalde regels, die voor verschillende gevallen niet 

opgaan en soms alle kracht verliezen. Hij verzekert dat de 

architekten in het buitenland bijna altijd hun eigen loon be

palen, cn niet weinigen te dien opzigte uitmuntende en fijne 

handelssystemen volgen, zonder zich, gelijk de kooplieden, 

aan vaste winsten eenigermate tc kunnen binden. 

De heer A . N . GODEFROY heeft bezwaar tegen dc percents-

I gewijze belooning van den bouwmeester. Hij kan zich niet 

voorstellen welk verband er bestaat tusschen de bouwkosten 

en het werk van den architekt, wiens taak het is geen mate

riaal nutteloos te gebruiken, en toch hechte en sterke gehouwen 

! te leveren. Hoe meer materiaal, zegt spreker, hoe duurder. 

In het geval dat de architekt er in slaagt, door het gebruik 

j van mindere hoeveelheid bouwstoffen, aanmerkelijke sommen 

te bezuinigen, behoeft hij daartoe meer wetenschap, en die 

wetenschap behoort door den patroon, vooral bij verbouwin

gen of restaurat iën , gehonoreerd te worden. Spreker wijst op 

| een door hem uit the Builder vertaald stuk dienaangaande, 

voorkomende in de Bouwkundige Bijdragen, deel V I , blz. 319 

| en volgenden. Dc engelsche architekt BARRY had een nota 

, wegens den bouw van de pnrlementshuizen te Londen inge-

[ leverd, die in de millioenen liep. Daarover ontstonden onaan-

j genaamheden, die ten nadeele van den lastgever werden be

slist. Immers BARRY had 19 jaren van zijn leven aan dat 

groote bouwwerk besteed en 4 ti 5000 teekeningen gemaakt. 

Spreker stelt voor eene splitsing van het loon des bouw

meesters, b. v. over het arbeidsloon van het bouwwerk 10, 

van het materiaal 2 l / 2 per honderd gulden die het kost. 

Ook bij afwisseling van de prijzen der bouwstoffen zou bij 

eene percentsgewijze belooning het honorarium rijzen of da

len, zonder dat de werkzaamheden van den architekt eenige 

verandering ondergaan. 

Dc heer w. N . ROSE verklaart zich voor de benoeming 

van eene kommissie, die de verschillende gevallen zal hebben 

te onderzoeken, om daarover aan het bestuur der Maatschappij 

haar rapport in te dienen. 

De heer A . N . GODEFROY vraagt welke de maatstaf van 

loonsbepaling moet zijn, voor groote gebouwen, die uit vele 

gelijke en gelijksoortige onderdeden bestaan, gelijk heldoor 

hem in eenige maanden ontworpen gasthuis voor 1000 bed

den, dat globaal was begroot op cirka twee millioen gulden. 

De heer J . F. METZELAAR meent dat men algemeene ge

gevens moet vaststellen, en niet alle gevallen kan aangeven. 

De heer J . H . LELIMAN merkt op dat door onaangename 

gevallen juist de onaangenaamheden ontstaan, die bij de 

eerste vraag des heeren GOSSCHALK bedoeld zijn. Zal eene 

kommissoriale bemoeijing iets beteekenen, dan dient men 

bij de regeling van het architektenloon volgens een tarief 

wel degelijk in détai ls te treden; zonder dat zou de kommissie 

haar doel missen en de zaken laten zoo zij waren. De 

klagten zijn algemeen bekend. Dit had aan spreker reeds 

voor twee jaren de gelegenheid gegeven, in de afdeeling 

Amsterdam, bijna dezelfde vraag als die van den heer GOS

SCHALK als prijsstotfc voor tc stellen , welk voorstel (zie het 

verslag der ii"" algemeene vergadering over 1S03, kolom 

79 v. o.) met eene meerderheid van slechts ééne .-tem niet 

is aangenomen. 
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Hij vraagf, hoc tc handelen met een patroon, die de op- Ij 

dragt tot het ontwerpen en bouwen van een woonhuis in den 

vonn doet, daarbij bepaalt dat de bouwsom ƒ 9 0 0 0 niet mag 

te hoven gaan, en na de toezending van een schetsontwerp, 

en na de uitbesteding tot een minder bedrag dan dat der be- i 

grooting, eindelijk schriftelijk verklaart dat hij in alles tevre- i 

den is, met berigt aan den bouwmeester dat hij volmaakt ge- j 

noeg heeft gehad aan zijn schetsontwerp, dit door een ander 

heeft doen bouwen, en hem uitnoodigt ƒ 9 0 , dat is l ° / 0 , 

honorarium, te komen ontvangen . . . ; eene uitnoodiging 

altijd nog voordceliger, dan die door den heer ROSE aange

voerd, waar men nihil heeft willen betalen. 

De heer A. DRÜIDING is van oordeel dat groote konstruk

t ièn niet op één lijn met kleine geplaatst mogen worden, 

en er verschil in betaling behoort te bestaan. 

De heer .i. K. M E T Z E L A A R verschilt in gevoelen met den 

heer GODEFUOY, en acht het billijk, dat, wanneer de pa

troon voordcelen geniet door de hooge ervarenheid zijns 

bouwmeesters, ook den bouwmeester daarvan zijn gercgte 

aandeel toekomt. 

De heer 3. H . L E L I M A N zou het oordeel der — in de 

grootste steden des lands gevestigde — afdeelingen dezer 

Maatschappij over de vraag op hoogen prijs stellen, en aan

gezien eenig tarief, hier voldoende, daar ondoelmatig zal 

worden geoordeeld, acht hij het niet onnoodig vooral op 

plaatselijke usantiën en lokale omstandigheden te letten. 

De heer J . F . METZELAAR zegt dat de vraag in de af

deeling Botterdam is behandeld, waarop de heer L E L I M A N 

antwoordt, dat hij het eenige lid der afdeeling Amsterdam 

is geweest, die daarover zeer uitvoerig heeft uitgesproken. 

De heer o. H . KUIPER is van oordeel, dat een tarief 1 

groote diensten zou bewijzen voor het, publick, en dit in 

een land, waar groote bouwwerken schier tot de uitzonde

ringen behooren, op de hoogte der zaken cn tot betere 

waardeering van het loon des bouwmeesters en de beteekenis 

van zijn kunstvak zou brengen. 

De heer 3. VISSER behandelt twee punten: het dagelijkseh : 

toezigt en het verschil tusschen de begrooting en de aanne- ; 

mingssom. Hij voert een geval aan, waar 8 maanden noodig 

waren geweest om een gebouw van / 8000 uit te voeren, 

en klaagt over het tot nul gereduceerde overschot van het ho

norarium des architekts, wanneer hij den opzigter i\ ƒ 5 0 per 

maand heeft moeten betalen van dc 5 ° / 0 loon die hij geniet. Dat 

overschot bestaat niet, en hij heeft dus zijne moeite en zijnen 

tijd met niets beloond gezien. De te benoemen kommissie zou 

ook op zoodanige hem bekende gevallen moeten acht slaan. 

De heer o. F . WKSTERMAN, die verklaart buiten het kunst

vak te zijn, oordeelt een examen voor den architekt noodig, 

wanneer het tarief van zijn loon tot wet kan worden verhe

ven. De bouwmeester is een kunstenaar, die aan het publiek 

tegen onbepaald loon zijne diensten geeft; daarom zou spreker 

een tarief of prijsnotering voor den arbeid van den architekt 

eene zeer hepaaldever nedering achten. Spreker brengt hierbij in 

herinnering wijlen den kunstschilder J . DE WIT, die voor het 

schilderen van een schoorsteenstuk aan een patroon ƒ 1400 

rekende. Deze, wel wetende dat hij daaraan niet langer dan 

vijf dagen had gearbeid, oordeelde de som te hoog, en kreeg 

van DE WIT tenantwoord, dat hij eerst veertig jaren had moe

ten werken en studeren, om in vijf dagen te kunnen leveren 

wat hem door den patroon was besteld geworden. Spreker 

is van oordeel, dal de architekt in gelijk regt is, omdat hij 

zeer veel geleerd moet hebben, alvorens te kunnen optreden. 

De heer GOSSCHALK zegt dat het door den heer WESTER

MAN aangevoerde in de handboeken der acsfhetica te huis be

hoort. De praktijk leert wel degelijk , dat de architekt dergelijke 

gunstige onderscheiding weinig geniet. Dit min gunstig 

oordeel over zijnen kunstarbeid moet niet worden bestendigd, 

maar krachtig bestreden; daarom dringt spreker aan op 

de benoeming eener kommissie. 

De heer J . li. L E L I M A N , ofschoon weinig ingenomen met 

allerlei kommissoriale rapporten, kan zich met de benoeming 

eener preadviserende kommissie wel vcrccnigcn, mits die 

kommissie haar mandaat in algemecnen zin opvatte en wel 

degelijk in alle détails trede. Haar rapport moet kunnen 

dienen voor elke regtbank, voor eiken bouwmeester, en in 

verreweg de meeste gevallen, die dezen zonder zijne schuld 

in allerlei loonsvordrietigheden slepen. Zal de kommissie 

vertellen wat iedereen sints jaren weet of dagelijks on

dervindt, dan acht hij hare bemoeijingen noodeloos, zelfs 

schadelijk voor den hcdcndaagschcn toestand zoowel als voor 

het vervolg. 

De heer J . F. METZELAAR is van meening, dat dc ar

chitekt en zijne vakgenooten wel degelijk hunne waarde 

gevoelen, en zij het publick zeer dikwerf van eene zeer on

gunstige zijde lecren kennen. Hij wenscht dit aan te voeren 

tegenover het door den heer WESTERMAN gesprokene. 

Dc heer w. N . ROSE brengt een voorbeeld ter tafel, dat 

door cene bouwkommissie, die cene zeer matige nota voor een 

sehouwburg van ƒ 50,000 a ƒ 60,000 niet kon goedkeuren, 

opgave was verzocht, wat het papier cn het tcekenmateriaal 

wel hadden gekost, waarmede het ontwerp was vervaardigd. 

Dc heer 3. li. L E L I M A N wenscht, tot beë ind ig ing dezer 

beraadslaging, eene kommissie benoemd te zien, waarna de 

voorzitter tot leden dezer kommissie voordraagt dc heeren 

R O S E , M E T Z E L A A R , L E L I M A N , REINDERS ett D E W A A L , als VtT-

tegenwoordigende verschillende steden des Rijks waar veel 

gebouwd wordt. 

Dc heer w. N . ROSE stemt dit toe, maar verlangt, dat 

ook de voorzitter der Maatschappij, de heer GODEFROY, en 

dc heer GOSSCHALK, als inzender der vraag, in die kommissie 

zitting nemen. 

De heer A. K. GODEFROY vreest in deze kommissie een 

onnuttig lid te zullen zijn en wenscht volkomene vrijheid 

te behouden, in het uitspreken zijner meening, als voorzitter 

der Maatschappij, over het in te dienen rapport. 

De heer G . B. SALM verklaart niet te sympathiseren met 

dc geheele voorstelling der zaak; hij keurt een tarief of maat

staf, geschoeid op de handelsleest, voor den bouwmeester 

streng af, cn voert aan dat hij onder het publick, hetwelk 

men hier tot zijnen spijt door een der sprekers zoo ongunstig 

heeft leeren kennen, uitmuntende bouwpatroncn heeft aange

troffen, die den arbeid der architekten wisten te waardeeren. 

De heer w. N . ROSE zegt dat in de eerste plaats het 

denkbeeld van den bouwmeester een zeer bepaalde waarde 

heeft; de bouwkunst is grootendeels wetenschap; veel is 

er wat den architekt wordt opgedragen, dat niet tot de 

schoone bouwkunst behoort, cn als nuttige arbeid is aan te 

merken. Spreker verlangt dat een zeer sterk onderscheid 

worde gemaakt tusschen deze beide Toepingen van den ar

chitekt, en de betaling van hetgeen hij moet voortbrengen 

ook naar beide worde geregeld. 

De vergadering erkent, op voorstel van den heer M E T Z E 

LAAR en anderen, het wenschelijke der benoeming eener meer 

beperkte kommissie. D e voorzitter noodigt alsnu dc heeren 

w. N. R O S E , J . F . M E T Z E L A A R en i . GOSSCHALK uit zich als 

kommissie tc willen konstittieren, met bevoegdheid om zooda

nige personen zich toe te voegen of te raadplegen, welke zij 

voor de zaak van belang achten, onder bepaling dat die kom

missie uiterlijk vóór het einde van dit jaar haar rapport indiene 

aan het bestuur der Maatschappij, hetwelk, na ingewonnen 

preadviezen der afdeelingen enz., daarover in de eerstvol

gende — dat is de 2 5 ° — algemeene jaarlijkschc vergadering 

zal verslag geven. 

Hierna volgt eene pauze, gedurende welke de heer ROOZE-

BOOM de vroeger vermelde soldeerproevcn verrigt, en de fraaijc 

voorraad cngelschc ornamentatieve bouwvoorwerpen , door de 

heer T H . D E L A N G E N (firma FOLKERS & COMP. alhier) als depot

houder te dezer stede, in persoon wordt toegelicht. 

Na deze pauze, wordt de 4' vraag aan de orde ge

steld: „ I s het gewenscht cn noodzakelijk, dat de jonge 

ambachtsman, op scholen of elders, in de voorbereidende 

praktijk geoefend worde, alvorens hij bij een werkbaas in 

dienst treedt? Of behoort de werkbaas voor zijne opleiding 

in theorie en praktijk zorg te dragen, en die als een zede-

lijken pligt getrouw te vervullen?" 

De heer w. c. V A N GOOR leest het volgende opstel voor: 

„ D e vierde van de ons heden ter behandeling gestelde 

vragen verdient al onze belangstelling, want even als de toe

komst van eenig volk afhangt van het meer of minder goede 

onderwijs hetwelk de kinderen van dat volk genieten, zal 

het onderwijs dat de jonge ambachtsman verkrijgt van belang

rijken invloed op den bloei der bouwkunst in het algemeen 

zijn. Immers, als de onderdeden aan kwalen lijden, hoe kan 

dan het geheel gezond genoemd worden. Ik heb met eenige 

voorliefde de taak op mij genomen, iets over dit onderwerp 

voor te dragen, want het is een zaak welke sedert ccnigen 

tijd in onze afdeeling (Rotterdam) aan de orde is cn bij wier 

behandeling ik thans persoonlijk betrokken ben. Daar toch 

bestaat het plan een bij de vraag bedoelde inrigting tot stand 

te brengen. Voor bijna twee jaren hield een onzer leden een 

voordrag! op dit onderwerp toepasselijk , waarna besloten werd 

handen aan het werk te slaan. De afdeeling, zich ten volle 

bewust van hare betrekkelijk zwakke krachten, wanneer zij 

in deze geheel op zich zelve stond, trachtte medewerking te 

vinden bij andere te Rotterdam gevestigde inrigtingen, welke 

de zaak van het onderwijs in deze of gene rigting behar

tigden, en geacht konden worden belang er bij te hebben. 

Deze poging mogt echter niet tot een goed einde leiden, 

want hoewel allen hunne ingenomenheid met de zaak betuig

den, werd door dc eene om deze, door de andere om gene 

reden, destijds geen hoop op genoegzame medewerking ge

geven. De afdeeling liet zich door deze teleurstelling niet 

ontmoedigen, maar besloot, nadat onze geachte bestuurder 

sekretaris, dc heer L E L I M A N , zich de belanglooze moeite 

gegeven had, als spreker over dit onderwerp, in de laatste 

vergadering van het vorige jaar, in ons midden op te treden 

en de zaak met kracht van redenen aan tc bevelen, alleen 

tc beproeven een ambachtsschool op tc rigten, al was het 

dan ook aanvankelijk maar op kleine schaal. Ter bereiking 

van dat doel werd een kommissie benoemd, aan welke dc 

taak werd opgedragen, een reglement voor een te stichten 

ambachtschool te ontwerpen en middelen aan de hand tc 

geven, de noodige gelden bijeen te brengen om de school 

te kunnen openen en in stand houden. 

„ I k behoef u niet te zeggen, dat bij de oprigting op die 

wijze vele zwarigheden tc overwinnen zijn. De afdeeling kan 

de school zedelijk ondersteunen, maar hare kas is slechts 

bij magte een gering gedeelte van dc voor oprigting en in

standhouding noodige gelden bij te dragen. De stoffelijke 

steun moet dus geheel van elders opgespoord worden. De 

tijd om dien te verkrijgen is, ik behoef het niet te bewijzen, 

thans verre van gunstig. Het eenige wat ons nu te doen staat 

is, de zaak genoegzaam voor te bereiden, om, als de tijden 

weder een gunst igen keer nemen, gereed te zijn, in de hoop 

dat wij van de burgerij en het bestuur van Rotterdam krach

tige medewerking zullen ondervinden. Hoewel dit alles nu 

niet regtstrecks een antwoord op dc vraag is, meende ik 

u toch niet een enkel woord te mogen mededeelen, dat de 

zaak van het onderwijs der ambachtslieden in de afdeeling te 

Rotterdam met ijver is en nog wordt behandeld. 

„ T o t de beantwoording van dc vraag overgaande, moet 

ik u al aanstonds bekend maken, dat ik niet veel, mis-
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schien in het geheel geen nieuws zal kunnen zeggen; 

het onderwerp is toch reeds zoo langen tijd aan de orde 

geweest, er is reeds zooveel over gezegd en geschreven, dat 

het moeijelijk is nieuwe gezigtspunten te openen. Ik meende 

echter de weinige woorden, welke ik u wil doen hooren, 

niet te moeten terughouden, in de hoop dat daardoor ook 

de goede zaak bevorderd zal worden en deskundigen zich 

aangespoord zullen gevoelen, hunne zienswijze, eu hunne 

ondervinding, op dit gebied ten beste te geven. 

„ I k noemde de vraag reeds onze belangstelling waard. 

Niemand uwer zal dit tegenspreken, en daar wij allen over

tuigd zijn van de groote behoefte aan goed onderwijs voor 

onze toekomstige ambachtslieden, zal ik over bet nut van 

scholen, uitsluitend voor ben bestemd, niet uitweiden. 

Moeten wij nu onze jonge ambachtslieden op daarvoor ge

stichte scholen onderwijzen, of moet hunne opleiding in 

theorie en praktijk aan den werkbaas worden overgelaten? 

„ D e klagt over onbekwame ambachtslieden is groot en, 

het kan niet ontkend worden, gegrond. Bijna ieder die 

eenig belangrijk bouwwerk had uit te voeren, heeft de on

dervinding daarvan opgedaan. Vergelijken ouden van da

gen do werklieden uit hunnen bloeitijd met die van heden, 

dan valt het onderzoek voor de laatsten niet gunstig 

uit. Het is een treurige waarheid; moet nu en dan iets 

meer dan een gewoon en dagelijks voorkomend stuk werk 

gemaakt worden, gij zult niet vele knechts vinden, aan wie 

dit met hoop op goed gevolg, en zonder dat de bekwame 

meester zich er veel mede behoeft te beinoeijen, kan opge

dragen worden. Hoewel wij niet geneigd zijn te geloo

ven, dat alle werklieden van voor vijftig en meer jaren, 

dat geweest zijn wal wij bekwame werklieden noemen, — want 

even als toen in alles, zal er ook in dat onderdeel der 

menschheid wel veel kaf onder het koren geweest zijn, — willen 

wij gaaf aannemen dat bet aantal der bekwame werklieden, 

wij zullen nu alleen maar timmerlieden en metselaars noemen, 

minder is dan vroeger. Waaraan zou dit verschijnsel zijn toe 

te schrijven? Ligt dc oorzaak alleen daarin dat zij minder lee

ren willen dan vroeger, of hebben andere omstandigheden 

hierop invloed uitgeoefend, ten gevolge waarvan zij minder 

leeren kunnen? Wij voor ons gelooven het laatste wel in 

hooge mate. Mijne heeren, ik beroep mij op uw aller onder

vinding. Beschouwt het timmer- en metselwerk van voor hon

derd en tweehonderd jaren, waarvan nog zoo veel in Amster

dam en elders te vinden is, en vergelijkt het met dat, tot 

welks vervaardiging, op zeer enkele loffelijke uitzonderingen 

na, de werkman thans geroepen wordt. Zoo ergens is hier het 

„ g o e d voorgaan doet goed volgen" van toepassing. Wordt de 

werkman niet geroepen zamenstellingen te leveren, waarbij hij 

gezonde hersens en handen noodig heeft, dan bestaat voor 

hem maar zelden de gelegenheid, de krachten die in 

hem sluimeren ir toonen, ze te ontwikkelen cn te vol-

I maken; hoe wilt gij dan dat hij een feniks zal zijn of 

worden? Wij meenen dus wel degelijk in den arbeid zelven, 

I waartoe hij nu geroepen wordt cn vroeger geroepen werd, een 

reden, een hoofdreden van bet verval van den ambachtsstand 

| te vinden. Niet dat wij vooral het timmerwerk in dezelfde 

vormen op nieuw zouden wenschen uitgevoerd te zien als 

dit vroeger geschiedde; maar met behoud van onze nu gebrui

kelijke vormen, ware dit wel wat beter en sierlijker te maken. 

Ieder werk zou dan weder een school voor onze ambachts-

i' lieden worden, lust en ijver zouden ontwaken, hun eergevoel 

li zou worden geprikkeld, en wij kregen weder even bekwame 

werklieden als waarop men vroeger roemde, ik weet, het ligt 

niet geheel in onze magt, dien toestand in het leven te 

roepen; wij behoeven daarvoor het geld en vooral de kunst

liefde en het schoonheidsgevoel van onze patronen. Zoo 

lang die liefde voor, die belangstelling in ons vak, bij het 

groote bouwende publiek niet ontwaakt en zich uitbreidt, 

zoodat de patronen niet langer zien op de uitgaaf van en-

j kele duizenden guldens, om niet enkel een woning te 

bezitten die hun voldoende voorkomt, omdat zij er tegen 

regen en wind beschermd zijn; zoolang zij geen be-

,• hoefte gevoelen in een goed en schoon betimmerd huis te 

I wonen; — zoo lang zullen, zoo niet alle, toch vele onzer 

pogingen geen rijke vruchten dragen. Maar ook dan eerst 

ij zal voor onzen jongen ambachtsman de tijd aangebroken 

zijn, dat hij aan betere opleiding behoefte zal gevoelen; 

want de toestand van zijnen ouderen onwetenden vakgenoot 

zal hem doen zien dat nu meer van hem gevorderd wordt 

dan vroeger. 

„ M a a r mijne heeren, vergeeft het mij, ik ben weder 

van het eigenlijk te behandelen punt afgedwaald. Wij moeten 

een keuze doen tusschen de werkplaats en de school. Hooren 

wij de voorstanders van elke der beide rigtingen. Wat kunnen 

zij, die alleen de werkplaats als oefenschool voor den jongen 

ambachtsman verkiezen, tot aanbeveling van hunne mee

ning aanvoeren? Zij zeggen ons: Waartoe die nieuwig

heid? Zorg slechts dat gij niet dan goed werk laat uitvoe

ren cn gij zult bekwame werklieden vormen; tracht alle 

knoeijerij te weren, laat een niet behoorlijk afgemaakt 

stuk werk aan brandhout slaan of afbreken; laat des 

noods hem die het gemaakt heeft de kosten betalen, gij 

zult eens zien of het daarna niet beter zal worden. Komt 

de jeugdige ambachtsman als jongen in dienst, wat is dui

delijker dan dat hij van meet af aan ziet wat werken is; 

kunt gij op uwe school dit alles evenzoo behandelen, het 

zal een voordeel voor haar zijn, maar het neemt toch niet 

weg dat het werk zelf de beste oefenschool voor onze am

bachtslieden blijft; daar zijn de omstandigheden zóó ver-

schillend, de uitvoeringen zóó afwisselend, dat gij met geen 

mogelijkheid in staat zult zijn dit alles op uwe school over te 

brengen. Vroeger werden de werklieden zonder scholen, maar 

met goed werk, gevormd, waarom zou dit nu niet meer kun

nen geschieden? E n al dat gecijfer en wat gij meer in de 

jongens stampen wilt, nu ja , het is niet kwaad, maar waar

toe dient het ? Laat de baas cijferen en de knecht werken, 

dan volbrengen beide hunnen pligt. Geloof mij, pedantjes 

zult gij vormen, want wie van die hoogwijze jonge heeren zul

len, nadat zij het onderwijs aan uwe school gevolgd hebben, 

lust gevoelen en geschikt zijn, om somtijds niet al te zinde

lijke en dikwijls met gevaar verbonden karreweitjes uit te voe

ren? Neen mijnheer! hoe schoon ik uwe inrigting ook vind, 

even als de beste soldaten op het slagveld, de beste doc

toren aan het ziekbed gevormd worden, zult gij dc beste 

werklieden op de werkplaatsen moeten vormen, wilt gij in 

alle omstandigheden er iets goeds aan hebben. 

„ J a , antwoordt de voorstander der ambachtsschool, gij 

hebt daar wel veel waarheid gezegd, maar toch niet dc ge

heele waarheid. Om met uw laatste argument van soldaten 

en doctoren te beginnen, meen ik u te mogen vragen of gij 

gelooft dat een doctor zoo bekwaam zou geworden zijn, als 

hij bij het praktische ziekbed niet tevens de akademische 

lessen in zijn vak had genoten. En wat de soldaten betreft, 

deze kunnen zeker niet allen aan een militaire akademie ge

vormd worden; maar zoudt gij het met mij ook niet nuttig 

achten, dat de eenvoudige soldaat ook iets van de krijgs

wetenschappen verstond, zoodat hij , in het veld zijnde, 

zich rekenschap kon geven van de bedoeling des gene

raals met de eene of andere beweging. Als hij begrijpt wat 

de generaal wil , zal hij diens bevelen spoediger en vollediger 

kunnen uitvoeren, dan wanneer hij slechts als een machine 

daar staat. Zie, zoo als deze soldaat, willen wij op onze 

scholen onze ambachtslieden vormen. Op al uwe redene

ringen antwoord ik: wanneer alles onder een bepaald toe

zigt in de werkplaats of op het werk kon geschieden, zou ik 

mij van uw stelsel vrij voldoende gevolgen beloven; maar 

hoeveel tijd van den dag kunt gij ieder uwer knechten per

soonlijk gadeslaan en zien werken; hebt gij het maar een 

weinig druk, dan zullen de kwartieren wel tc tellen zijn, 

welke gij aan ieder hunner kunt wijden; gij hebt dus verge

ten tc zeggen boe het aan uwen winkel of op uw werk gaat, 

wanneer gij afwezig zijt. De jongen leert ziende werken, 

zegt gij; goed; maar het spijt mij het te moeten zeggen, 

hoeveel dubbeltjes kost het hem somtijds niet, om het een 

en ander te leeren van oudere knechts, vooral wanneer deze 

zich een studie er van gemaakt hebben niets om niet te 

doen, tengevolge waarvan het wel eens gebeurt dat de fleseh 

rondgaat meer dan noodig en nuttig is. Hiermede wil ik in 

geen geval zeggen, dat ik alle ambachtslieden beschouw als 

liefhebbers van een slokje te veel of meer dan geoorloofd is; 

ik vlei mij te mogen gelooven, dat bet getal van hen die 

zich aan misbruik van sterken drank schuldig maken ge

ringer is dan men wel eens heeft hooren beweren; maar zij 

zijn er toch, en deze, zij mogen dan velen of weinigen zijn, 

oefenen een verschrikkelijk nadeeligen invloed op den leer

ling uit. Gij hebt ons niet gezegd op welke wijze de meeste 

1 jongens, vooral in het begin, hunnen tijd van Maandag-mor-

|! gen tot Zaturdag-avond doorbrengen, en hoeveel jaren som

tijds zulk een om zoo te zeggen nietsdoend leven duurt. Wij 

beide erkennen het gebrek aan bekwame ambachtslieden, 

doch veroorloof mij u te vragen of gij alle meesters bekwaam 

acht, knappe knechts te vormen; en daar gij deze vraag wel 

niet toestemmend zult kunnen beantwoorden, voeg ik er bij, 

! hoe het mogelijk kan zijn dat een onbekwaam leermeester 

!• een bekwamen leerling kan vormen. Neen, zend den jongen, 

wanneer hij het onderwijs der lagere school doorloopen heeft, 

!' naar de ambachtsschool, ondersteun die school met uwen pen

ning, opdat zij die uitbreiding verkrijgt', dat de knaap, 

zoo al niet alles wat hij op uw werk leeren kan, dan toch 

in zeer veel op de school kan onderwezen worden, en ik ver

zeker u , wanneer hij drie of vier jaren onze school getrouw 

en met lust en ijver heeft bezocht, dan zal hij veel bruik

baarder en tot meer goeds in staat zijn, dan wanneer hij 

'| dien tijd aan uwen winkel of op uwe werken had doorge-

I; bragt. Wat hem nog ontbreken zal, leert hij dan in minder 

dan de helft van den tijd welken hij er anders toe noodig 

heeft, want de goede grondslag is bij hem gelegd. Dat hij 

niet tot een volleerden dagdief zal gevormd zijn, behoef ik 

j niet te zeggen, want op dc school is het: arbeiden van het 

begin tot het einde, en van de dubbeltjes zal ik maar in het 

geheel niet spreken. Ik weet wel, niet allen die eene ambachts

school bezoeken, zullen in alle opzigten bekwame werklie

den worden, doch dit is ook bij uw stelsel van opleiding 

't het geval. Nu heb ik nog geen woord gesproken van de 

| hulpwetenschappen. Van het cijferen, waarop gij zoo gebeten 

I zijt, zal ik maar niet veel zeggen en dit behoeft ook niet, 

want ik verzeker u, wiskunstenaars willen wij er niet van ma-

|j ken, tot zoo hoog voeren wij het rekenen niet op; iets meer 

! dan op de lagere school wordt geleerd, ziedaar alles; in dit 

opzigt hebt gij dus geen reden u te verontrusten. Maar zult 

! gij uwen leerlingen dan niets leeren van de beginselen van 

' natuur-, schei- en werktuigkunde, materialen-kennis en der-

; gelijken? Zeg niet dat de toekomende ambachtsman dit alles 

1 niet noodig heeft, omdat de oude werklieden er zonder dat 

I ook gekomen zijn; de tijd waarin wij leven is anders dan 

de vroegere dagen; wat toen voldoende scheen is nu veel 

[ te min. Ik vraag u alleen, aan wien vertrouwt gij met 

., meer gerustheid de bearbeiding van uw hout, steen, kalk, 

metalen enz. toe, aan hem die weet wat hij bearbeidt of aan 

hem die er geen flaauw denkbeeld van heeft? De keuze kan, 

dunkt mij, niet twijfelachtig zijn. En wat uw „ i n vroeger 

tijd er even goed gekomen zijn" betreft, gelooft gij niet met 

mij dat bet over bet algemeen blijven staan op dezelfde 

hoogte ook een der redenen is geweest, waardoor andere 
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volken ons ver zijn voorbij gestreefd, cn dc in vele opzig

ten vroegere leermeester leerling is geworden? Is dit waar 

in het algemeen, niet het minst ook bij den ambachts

man. Ik weet wat gij zeggen wilt: al die kundigheden kun

nen zij in dc winteravonden, wanneer zij daartoe lust ge

voelen, ook elders dan op onze daartoe opzettelijk inge-

rigte school opdoen. Dit is gedeeltelijk zoo, maar gij zult 

moeten toestemmen, dat veel van het in winteravonden ge

leerde des zomers weder vergeten wordt, cn al volgt hij dat 

onderwijs getrouw drie, vier of vijf winters, daarmede zal 

het toch wel gedaan zijn, en op verre na zal bij er het 

genot niet van hebben, als wanneer dat onderwijs doorloo

pend is; zonder tusschenpoozen toegediend, dringt het dieper 

door en blijft er beter in. Ik blijf er bij dat het niet alleen 

gewenscht, maar ook noodzakelijk is, dat dc jonge ambachts

man, vóórdat hij op eenige werkplaats komt, in de voorberei

dende praktijk van zijn vak, in verband met het overige on

derwijs dat hij daar genieten kan , geoefend moet zijn, en dan 

veel meer kans heeft, een in alle opzigten bruikbaar wezen 

te worden, dan hij die dat onderwijs niet genoten heeft, 

tenzij men onder voorbereidende praktijk niets anders versta, 

dan liet maken van pennen cn gaten, het spreiden van 

metselspecie, cn dcrgelijken; maar dit mag niet verondersteld 

worden. Het is bij den jongen ambachtsman, op onze school 

gevormd, niet meer dat zoo ongelukkig als in den don

ker rondtasten, hij heeft kunnen leeren weten wat hij 

doet. E n om nog even op het door u te geven onder

wijs terug tc komen: de meest gemoedelijke werkbaas 

zal met geen mogelijkheid den tijd kunnen vinden, zich 

met het onderwijs van den jongen ambachtsman vol

doende bezig te houden. Daartoe is de school veel beter; 

want waarom zou liet hier anders zijn dan met andere za

ken. Gesteld gij hebt een zoon, een pupil, waarom zendt 

gij hem naar de school om het lager onderwijs tc genieten ? 

Gij zelf zoudt hem, met uwe kennis, even goed kunnen ke

ren lezen, schrijven cn rekenen, maar dc takt of de tijd ont

breekt u daartoe; zoo is het ook hier. 

„ I k heb in eenige losse trekken mijne overtuiging van 

het meer doeltreffende van de opleiding der jonge ambachts

lieden, op een daartoe uitsluitend ingerigte school, boven 

liet onderrigt en de leiding door den werkbaas te geven, doen 

kennen; ik hoop dat velen mijn gevoelen deelen. Het is reeds 

gezegd, onze tijd is anders dan de vroegere. Goed onderwijs 

geven aan het aankomend geslacht is een punt van natio

nale eer geworden, en dat daartoe met alle magt pogingen 

moeten aangewend worden, waar of op welke maatschappe

lijke betrekking wij ook den blik vestigen, is dringend nood

zakelijk, willen wij den naam van europesche Chinezen niet 

verdienen. Het is gelukkig zoo ver nog nooit geweest, 

maar bij verzuim, of worden de opengestelde gelegenheden 

tot bekoming van goed onderwijs niet gebruikt en wordt 

I haar aantal niet vermeerderd, dan zou het wel eens waar

heid kunnen worden; waken wij daartegen. Ieder geve een 

i klein deel van de zedelijke en stoffelijke krachten die hij 

; bezit voor dit doel ten beste, en de uitkomst zal niet 

twijfelachtig zijn. 

„ Ik heb nog een enkel woord ten besluite, en hoewel dit 

; niet regtstreeks tot het antwoord op de vraag behoort, 

jj staat het toch in verband met het door ons behandelde 

vraagstuk van het onderwijs, aan een groot gedeelte onzer 

j medeburgers te geven; bovendien geeft het slot der vraag: 

„ m o e t de werkbaas de opleiding der jonge ambachtslieden 

als zijnen zedelijken pligt getrouw vervullen?" mij daartoe 

aanleiding. Deze laatste vraag strekt ons ten bewijze, 

dat de steller niet alleen verstandelijke ontwikkeling ver

langt, maar ook de zedelijkheid in rekening wenscht gebragt 

te zien, en tc regt; want wat baat de eene zonder de andere. 

Wij zouden nog liever zeggen: de eerste, mits goed en niet 

eenzijdig geleid, is de moeder der andere; alleen door de 

ontwikkeling van de laatste, kan de eerste met voordeel en 

met hoop op goed gevolg aangewend worden; en is de vor-

; ming op de school, wat het verstandelijke betreft de beste, 

niet minder krachtig zal men daar ook op zedelijk terrein 

werkzaam kunnen zijn. In het gesprokene is reeds met ccn 

paar trekken geschetst, hoe de school ook hier beter kan 

werken dan de werkplaats; slechte voorbeelden komen 

daar niet onder het oog van den jongeling van 12 tot 16 

jaar, een ouderdom waarop het gemoed zoo ontvanke-

j lijk wordt voor indrukken van buiten. De verstandelijke ont-

I wikkeling, welke hij in het vak zijner keuze daar deelachtig 

wordt, kan met niet veel moeite ook zoodanig worden ge

leid, dat hij ook in andere zaken een juist en vooral zelfstan

dig oordeel bekome, opdat hij het ware van het valsche, al 

wordt het met nog zulke schoonschijnende drogredenen onder-

:, steund cn aangeprezen, leere onderscheiden. Daardoor zal hij 

'l niet alleen dut voor waar houden wat men hem voorzegt, 

maar door eigen redenering en onderzoek het ware leeren ont

dekken. Dus doende zal hij, wanneer zijne overtuiging hem er 

; toe leidt, den moed krijgen tc breken met al het oude, dat op 

| goede gronden niet meer houd- cn bruikbaar is, al heeft het 

r dan ook een nog zoo roemruchtig en langdurig verleden achter 

i| zich. Iu é é n woord, men leere hem mensch worden in de 

| hooge beteekenis van het woord, en veel sieraden onzer 

,j teginwoordige maatschappij, als daar zijn matigheids-en af-

j, schaffingsgenootschappen en al wat daarnaar, hetzij in doel, 

i hetzij in rigting zweemt, zullen als even zoo vele vlekken 

in onzen maatschappelijken toestand beschouwd worden. Door 

het onderwijs in die rigting te leiden, hetgeen ontegenzegge

lijk beter in de school dan op dc werkplaats kan geschieden, 

zulten wij den ambachtsman tot ons brengen en niet meer 

van ons afstooten; toenadering moet voor beide, werkbaas 

en werkman, gunstige gevolgen hebben. De eerste zal betere 

knechts verkrijgen ; dc laatste zal, met zijne meerdere ken

nis, met zijn lot tevreden zijn, met lust en ijver het werk 

volbrengen, dat hem is aanbevolen, en handelen zoo als 

dit van vrije, zedelijk denkende en werkende wezens mag 

verwacht worden. Ieder hunner zal een sieraad zijn in den 

stand, waartoe hij in de maatschappij behoort, terwijl dc 

dus gevormde cn voor zijnen stand veelzijdig ontwikkelde am

bachtsman middellijk zal medewerken tot den bloei en de 

bevordering der bouwkunst in ons vaderland." 

De vergadering vercenigt zich volkomen met den inhoud 

van dit antwoord; althans de vraag geeft geen aanleiding 

tot diskuss iën. 

Alsnu komt in behandeling dc 91' vraag, luidende 

als volgt: 

„ W a t mag de reden zijn, dat de goed doorbakken, vlak 

gevormde en fraaikleurige waalmoppen allengs schaarscher 

en duurder worden, terwijl het fabriekaat der frieschc, goud-

schc cn vcchtsche steenen in deugdzaamheid toeneemt en in 

prijs vermindert?" 

Dc heer G. H . KUIPER verwondert zich eenigzins over 

den inhoud dezer vraag, en herinnert dat het verbruik van 

steen dikwerf zijne hoedanigheid bepaalt. De werken voor dc 

spoorwegen hebben op één plek wel 14 fabrieken doen ver

rijzen, niet allen op even geschikte kleigronden gelegen. 

Hij acht dc machinale vorming van metselstecnen zeer gun

stig voor den prijs cn de deugdzaamheid, die in de laatste 

jaren volstrekt niet is achteruit gegaan. liet laatste deel der 

vraag wordt door den spreker in ontkennenden zin beant

woord, ofschoon hij de degelijkheid van het friesche, goud-

sche en vechtschc fabriekaat erkent. 

Dc heer J. l i . LELIMAN vat dc vraag anders op. Het zijn 

juist de ongeschikte kleistoffen (niet zelden met wat veel zand 

door de steenbakkers vermengd) welke hij in het oog heeft. 

Nergens ziet hij die welgevormde, schier gepolijste, en juist 

dragende metselstecnen aanwenden, die aan vele huizen en 

het metsclambacht van voor twee eeuwen tot sieraad strekken. 

Weuscht men eene kleine partij fraaikleurige waalgevelstcen, 

het is of er hemel cn aarde om bewogen moeten worden. Het 

afkeuren, sortecren en duur betalen tot in het oneindige staan 

niet zelden tegenover een minder soort steen en eene slordige 

behandeling of leverantie. Als de groote staatswerken dat me

debrengen, dan betreurt spreker het voor de kleinere partiku-

liere bouwerijen. Het laatste deel der vraag beantwoordt spre

ker toestemmend. Dc fabriekanten aan de Vecht, die in den 

regel groote zorg aan hun puik fabriekaat wijden, cn zich 

zelden met dc sortcering of leverantie vergissen, hebben in de 

laatste jaren den waalvorm toegepast, even als dc steenbakkers 

in Friesland, en langs de Lek, wier fabriekaten in zuiveren, 

kantigen vorm, doorbakkenheid en gelijke kleur aanmerkelijk 

hebben gewonnen. Spreker heeft de bewijzen, dat de 

prijzen voor die steenen veel zijn verminderd, terwijl het 

hem niet bekend is, of het meerder verbruik, dan wel de 

scherpe konkurrentie of de meer wakkere fabriekant en aan

nemer, die wel eens een minder soortje steenen durft aan

bieden dan gevraagd wordt, daarvan de oorzaak is. 

De heer O. H . KUIPER merkt op, dat de meeste oude 

en fraaije gevels van vechtschen steen zijn gemetseld, die nog 

heden door vele fabriekanten kan worden geleverd. De firma 

T E R HORST te Sneek is eenig, en bezit groote sorteering; de 

steenen verschillen evenwel van 2 1 l / » tot 18 1 /» duim in de 

lengte cn van 10 tot 9 in de breedte, om welke reden het 

zeer moeijelijk is daarmede fraai metselverband te leveren, 

tenzij men iederen steen op maat hakke. 

De heer J . P. M E T Z E L A A R verzekert dat de steenen aan 

de Waal grif worden verkocht, en in kwaliteit niet ver

minderd zijn. Dat de prijzen stijgen en de hoedanigheid 

niet beter wordt, acht hij een natuurlijk verschijnsel, omdat 

dit wordt geregeld naar de vraag en het debiet. 

De heer w. N. ROSE herinnert dat dc sortcering van 

steenen, waarmede o. a. vele fraai gemetselde gevels te Am

sterdam werden opgetrokken, niet meer bestaat, tenzij men 

gcvelklinkers neme die ƒ 50 h ƒ 55 de 1000 kosten. Voor 

2 a 3000 stuks van deze soort steenen, zegt spreker, gebeurt 

het dikwerf dat een volle oven van 1,200,000 steenen 

naauwelijks voldoende is. Hij houdt de vcchtsche en rijn-

stcenen voor de deugdzaamste, omdat dc specie van zeer 

hooge oude gronden wordt afgehaald, terwijl de ijsselsteen 

van gebaggerde aarde wordt vervaardigd. — De vechtsche 

steenovens nemen af, waarschijnlijk door de mindere vraag 

naar die steenen. 

De heer 1. GOSSCHALK verwondert zich dat de steen

fabriekanten zoo traag zijn inet de invoering van nieuwighe

den, b. v. van geprofileerden steen, grootere of eigenaardige 

vormen enz. In Engeland, zegt spreker, wordt te veel zand 

onder dc leem gedaan, cn daarom zijn die steenen zoo week 

cn bros. 

Dc heer w. K. ROSE voert aan, dat dc steenen in Lim
burg goedkooper zijn dan de onzen; zij zijn bros en breken 

spoedig, hetgeen veroorzaakt wordt doordien dc klei te mager 

is en cr tc veel zand bij wordt gedaan. Hij te vette klei of 

tc weinig zand breken de steenen, gelijk men ziet bij die 

aan den IJsscl vervaardigd. Spreker omschrijft de engelsche 

wijze van steenbakken, en herinnert dat hij te Ath in België 

1000 steenen voor 6 francs heeft zien verkoopen. 

De heer A. N . GODEPROY is van oordeel de diskussiën 

te kunnen resumeren als volgt: Door het groote debiet 

o. a. aan de rijkswerken der staatsspoorwegen is de sorteering 

der waalsteencn minder zorgvuldig geworden, en daardoor 

minder geschikt voor huizenbouw. De fabriekanten van steen 

in de provinciën Utrecht, Zuid-Holland en Friesland hebben 

daarentegen getracht, door verbetering van fabriekaat en 
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verlaging van den prijs, in aanmerking te komen voor zoo

danige werken als vroeger in den regel van waalsteen, we

gens de meerdere goedkoopheid, werden uitgevoerd. 

Ter behandeling wordt voorgesteld de 10c vraag, die van 

dezen inhoud is: 

„ W e l k e zijn de algemeene typen van de bouwstijlen, die 

in onze dagen door de Duitschers, Engelschen, Franschen 

en Italianen worden toegepast, en naar welke van die vol

ken zouden Nederland en zijne bouwkunstenaars zich meer 

of minder kunnen rigten?" 

De beer w. N . ROSE zal zijn gevoelen hierover mededec-

len, al vreest hij dat dit niet door het algemeen worde be

aamd. Hij gelooft dat de bouwmeesters geen enkelen bouw

stijl mogen navolgen. De schoone bouwkunst is en moet 

zijn een uitvloeisel van het hart. Wie een kolom tot versie

ring aanbrengt, miskent grovelijk haar doel, dat steunen is. 

De konstruktie is in Europa en Amerika zeer sterk vooruit 

gegaan, en staat daar veel hooger dan ooit te voren. Goed 

konstrueren, en niet bouwen in een overgenomen stijl, of in 

een stijl die een plaksel van ornamenten is, dat behoort het 

beginsel, het streven van den bouwmeester te zijn. In de 

16' eeuw bouwde men zeer slechte kappen. Spreker kent een 

gebouw in 's Gravenhage, waarvan de kap sedert den beginne 

dit gebouw heeft doen schranken en dus bouwvallig gemaakt. 

In de 18 e en 14° eeuw was het beter met de konstruktie 

gesteld, en als men VIOI .LET-LE-DUC gelooven mag, dan is 

er in de middeleeuwen niets gemaakt dan tot een konstruk-

tief doel. Ook BÖTTIOHER toonde aan dat aan een grieksch 

gebouw geen enkele geleding kon gemist worden. „Verder", 

zegt de heer R O S E , „ k a n het dc bouwkunst niet brengen. 

Wij moeten streng waken tegen anachronismen, want met 

deze is geen kunst voort te brengen; kunst is hetgeen uit 

het harte vloeit cn dus wat men voelt. E r bestaat geen 

beeldhouwer of schilder in onzen tijd, die gaat werken 

zoo als zijne kunstgenooten dit in de vroegere eeuwen 

deden. Wat wij behoeven, moeten wij in vormen van 

onzen tijd aanschouwelijk maken, en niet kop iëren , gelijk dc 

Romeinen van de Grieken, o. a. de VENUS van Medicis, wel 

vijftig maal hebben nagebootst. Het ongeluk onzer kunst is 

voornamelijk de invloed van schilders en beeldhouwers, die 

effekt zoeken. Als wij hieraan zouden voldoen, dan ging de 

bouwkunst te gronde, want deze moet onbewegelijk, onver

anderlijk, eeuwigdurend zijn. Wij moeten een stijl zoeken 

of scheppen, ingevolge onze konstruktieve beginselen. Die 

daarnaar trachten, zijn bouwkunstenaars in den waren zin 

des woords." 

De heer l. VF.ROONCK vestigt de aandacht op den belgi-

schen kunstschilder LEYS, die zich een grootcn naam heeft 

gemaakt, juist omdat hij zijne voorgangers van eenige eeuwen 

geleden als op den voet heeft gevolgd. 

Dc heer w. N. ROSE repliceert dat niet alle kunstken-
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ners het werk van LEYS onvoorwaardelijk hoogschatten, en 

beschouwen als te behooren tot onzen tijd. Zijne rigting is 

eene bijzondere, geschoeid op vroegere eeuwen en naar deze 

overgenomen of geïnspireerd. Spreker treedt in beschouwin

gen over den griekschen bouwstijl, die in vormen en kon-

slrukt iën fraai, ja volmaakt is te noemen. Men leze BÜTTI-

C H E R , om dien stijl naar waarde te leeren schatten. 

Dc heer A. N. GODEFROY leest de vraag en doet uitko 

men dat bij de diskuss iën er van wordt afgeweken. 

De heer i . GOSSCHALK is van gevoelen, dat, als men over 

stijl spreekt, men het over het begrip van dat woord eerst 

eens moet zijn. Zelfs VIOI.I.ET L E DUC is ons het antwoord 

schuldig gebleven. Deze schrijver en bouwmeester is schilder 

in zijn hart, en schermt met woorden als pilasters en plak

sels, terwijl hij allerlei kleine kolommen tegen en om de 

vensters goedkeurt en verdedigt. Dat is inkonsekwent zijn. 

Het is onmogelijk, volgens spreker, altijd het konstruktieve 

te volgen. Hij verwondert zich dat V I O L L E T L E DUC de cen

trale halgebouwen van Parijs zoo verschrikkelijk mooi 

vindt, terwijl spreker van oordeel is, dat men wel degelijk 

iets fraais kan produceren zonder ornementen. De 17e eeuw 

en de eigenaardige bouwtrant in ons land uit dien tijd 

strekken ons tot voorbeeld hiervan. Laat ons die bouwtypen 

trachten toe te passen op onze dagen, en niet die der Ita

lianen of andere „ m i d d e l e e u w e r s " , en wij roepen een oor-

spronkelijken bouwstijl in het leven. 

De heer J . H . L E L I M A N is het met den heer ROSE vol

komen eens, dat dc bouwmeester die kopieert den naam van 

kunstenaar verbeurt, telkens als hij het doet. — Zich strikt 

bij de vraag bepalende, is spreker van oordeel, dat dc al

gemeene! bouwtypen, of die van den volkskunstzin, in Duilsch

land gegrond zijn op den griekschen bouwstijl, in Engeland 

schrikkelijk verminkt te voorschijn treden uit dc gothische, in 

Frankrijk uit verschillende stijlen zijn geput, en wat Italië 

betreft is het hem bekend, dat de oude stijltraditiën daar 

heilig zijn en blijven. Aannemende en erkennende dat bijna 

alle bouwtypen of stijlen in ieder der genoemde landen wor

den aangetroffen cn verwerkers of liefhebbers vinden, ge

looft hij, dat de kennis van hetgeen de groote volken der 

aarde doen voor kleinere veel nut kan aanbrengen. Men 

moet trachten oorspronkelijk tc zijn, en daartoe is die 

kennis de eerste weg, het beste middel. Niet ieder kan — 

zoo men dat noemt — scheppen. Velen — en zij zijn er 

helaas! toe genoodzaakt — nemen een boek, een plaat, 

een teckening, en kopiëren of wijzigen die, (dat is veelal 

bederven), of zetten er hunnen naam of stempel onder. Dat 

is niet de roeping van den bouwkunstenaar. Dij mag zich 

spiegelen aan anderen, moet wat van eigen vinding kun

nen tooncn, kan zijn voordeel doen met het werk zijner 

voorgangers en tijdgenooten, maar hij moet en mag hun 

de eer der konceptie, der kunstschepping niet ontfutse-
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len. — Wij Nederlanders, meer of min van germaansch I 

bloed, vinden in velerlei opzigt in dc duitsche volken ons 

evenbeeld. Zij zijn kalm, ernstig, godsdienstig en werk- ! 

zaam. Welnu, als wij ons naar dergelijke kostelijke eigen

schappen in het bouwieven altijd rigten, en daarbij niet 

vergeten dat kopiëren eene lafheid is, dan zal de kun

stenaar onzer dagen ongetwijfeld er in slagen, hetzelfde 

of nog beter te doen, wat vele van onze nederlandsche 

bouwmeesters der 16" en I7 e eeuw bij ons in eere doet 

houden. Wij zullen geen kunstvorm stelen, en oorspronke- 1 

lijke gebouwen trachten voort te brengen. Dat is de roe

ping van iederen degclijken architekt. 

De heer A . N . GODEFROY herinnert dat in Duilschland, 
behalve de grieksche stijl, ook de rondboogstijl en de spits

bogenstijl, vooral bij kerken hunne toepassing vinden, maar 

dat daar de vormen der bouwkunst naar het doel des gebouws j 

met oordeel worden geregeld. In Engeland worden ook de 

italiaansche bouwtypen vereerd; sommigen zelfs dweepen er 

mede; de gothische bouwstijl wordt in verbasterde vormen op 

allerlei soorten van bouwwerken toegepast. Spreker had tot 

zelfs een beursgebouw voor Manchester ontworpen gezien in 

den spitsboogstijl. Een raadhuis had hij aangezien voor een 

kerk. Zoo iets is leugentaal spreken in de kunst. Ook Frankrijk 

bouwt hier en daar in gothischen trant, getuige o. a. dc hoofd

kerk van Rijssel, die in dien stijl gebouwd moest worden. 

Over het algemeen vereenigt men zich nogtans in Frank

rijk met de vormen, die op zijnen bodem zijn ontstaan, en 

dat is goed. Dc Italianen, zegt spreker, bouwen steeds in 

den geest der 16" eeuw. De Allgeineine Bauzeitnng, die meer

malen afbeeldingen geeft van gebouwen uit Italië, getuigt 

niet zelden van zekere eentoonigheid in de kunstvormen. 

De nederlandsche bouwmeesters, zegt spieker, kun- • 

— 62 — 

nen zien wat hunne voorgangers hebben gemaakt. Dit 

moeten zij trachten te verfijnen, te veredelen, en door die 

studie zal ongetwijfeld ontstaan een beredeneerde en oor

spronkelijke bouwstijl, hetzij deze zich door het materiaal, 

door de geledingen en vormen, of door de wijze van orne-

mentatie en de sieraden doet kennen. Daaraan hield men 

zich ook in vroegere eeuwen, in ons land, en ofschoon spre

ker o. a. de kunstvormen van de (hier) tentoongestelde tee

keningen van het .stadhuis tc Legden verre van onberispelijk 

oordeelt, acht hij de zucht, het streven, van de toenmalige 

bouwmeesters zeer hoog, en hoopt dat hunne werken menigen 

nederlandschen architekt tot voorbeeld en leering mogen 

strekken. Daarom stelt hij op boogen prijs de af heel dingen 

van oude beslaande gehouwen hier te lande, als voorbeelden 
ter vergelijkende studie. 

De voorzitter zegt den leden dank voor hunne trouwe 

opkomst, — doet het belang en het nut der gehouden dis

kuss iën over belangrijke, onderwerpen op bouwkundig (zoowel 

praktisch als technisch) terrein uitkomen, — wenscht dat 

de getoonde belangstelling niet moge verHaauwen, en menig 

lid zich aangespoord moge gevoelen, zijne zienswijze over 

deze of gene vraag, door middel der Bouwkundige bijdragen 

openbaar te maken. 

De vergadering wordt door den voorzitter gesloten. 

Overeenkomstig de anuteekeningen op de 13''1' algemeene 
bijeenkomst gemaakt. 

Voor en in naam van het bestuur van de Maatschappij 
Tot bevordering der Houwkunst. 

Amsterdam, De sekrelaris-hestunrder, 

5 Julij 186R. J . H. L E L I M A N . 
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