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R A P P O R T aan het '/Bestuur der Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst" ingediend door de Commissie, benoemd in 
zake der Internationale tentoonstelling van voorwerpen voor de 
huishouding en het bedrijf van den handwerksman; welke tentoon
stelling is gehouden in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, 
van den 15 d e " Juli tot den 4 d c " October 1869. 

Door bestuurderen van de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst (hoofdzetel Amsterdam) wer
den ondergeteekenden in de maand Augustus 18G9 
uitgenoodigd, zich tot eene commissie te vereenigen 
tot beoordeeling en het opmaken van een verslag 
van ontwerpen van arbeiderswoningen, scholen en 
verdere voorwerpen van bouwkunstigen aard, welke ten
toongesteld waren in het Paleis voor Volksvlijt te A m 
sterdam, gedurende de daarin door de Vereeniging tot 
Bevordering van Fabriek- en Ilandwerksnijverheid in 
Nederland gehouden Internationale Tentoonstelling 
van voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf 
van den handwerksman. 

Nadat zij aan het bestuur der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst schriftelijk hadden te 
kennen gegeven, de vereerende uitnoodiging in het 
belang dei' bouwkunst wel te willen aannemen, ver-
eenigde zich de commissie voor de eerste maal op 
Vrijdag 10 September des voonniddags op het voor
plein van liet Paleis voor Volksvlijt, om zich te con-
stitueeren en in overleg te treden, hoe, na het ves
tigen van een eersten blik op deze omvangrijke 
zaak, zij der op zich genomen werkzaamheden de 
beste uitvoering zouden kunnen verzekeren. 

Men ving na gemeenschappelijke bespreking van 
een en ander het regelmatigst aan, met in den 
Algemeencn Catalogus van deze Internationale Ten
toonstelling, tweede druk, uitgave van K . II. SCHADD 
te Amsterdam, Kalverstraat D 122, alle nonuners 
aan te halen, die betrekking hadden op arbeiders
woningen, scholen en andere gebouwen of inrichtin
gen, die den handwerksman in zijn stand of voor 

DL. xx . 

zijn gezin nuttig konden zijn. Ook werden daaraan 
toegevoegd eenige nommers betrekkelijk bouwmate
rialen, waarbij echter werd overeengekomen, dat de 
opneming der laatstgenoemde voorwerpen zich meer 
zou regelen, naarmate die voorwerpen zich bij het 
beschouwen der tentoonstelling zouden voordoen. 

Omtrent gebouwen, scholen en materialen werd 
in den Catalogus het onderstaande getal nommers 
van inzendingen aangeteekend, als: uit 

Nederland 53 stuks 
België 50 « 

het Noordduitsche Bond 24 '/ 
de Oostenrijksch-IIongaarsche Monarchie 5 « 

Zwitserland 1 // 
Frankrijk 15 /' 
Groot-Brittannië en Ierland . . . 7 » 
Denemarken 9 « 

en Zweden 1 » 
Makende te zamen het getal van 165 num

mers van inzending, meestal behoorende tot de eer
ste klasse, in den Catalogus getitelt: "Huisvesting." 

Ofschoon van meening zijnde om in volgorde van 
den Catalogus dc tentoongestelde voorwerpen op te 
sporen, bleek dat al dadelijk zoo niet ondoenlijk, 
dan toch zeer tijdroovend te zijn, zoodat een andere 
regeling en wel in volgorde van de tentoongestelde 
voorwerpen, afdeelingsgewijze, vastgesteld werd. 

Evenwel vorderde de opsporing der nommers, die 
soms in het geheel niet aanwezig of te vinden waren, 
of die met de in den Catalogus vermelde nommers 
niet overeen kwamen, zeer veel tijd, zoodat men 
dikwijls eerst door de namen der auteurs op de stuk-
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ken op te zoeken, en die met den Catalogus te ver
gelijken, op het rechte spoor kon komen. Ook bleek 
daarbij, dat sommige bijeen bchoorende stukken ver
spreid waren. Veel had daarvan kunnen worden 
voorkomen door een groot en duidelijk nommer (ge
drukt en cadre); nu vond men soms een klein pot
lood-nonnnertje op den weggescholen hoek eener 
teekening, waarbij meermalen eene serie teekeningen 
behoorde, en als dan de nommers daarbij geheel 
ontbraken, was het werk omslachtig en leidde het 
opsporen wel eens tot verveling. 

Ten einde een zoo duidelijk mogelijk verslag te 
geven, zoowel voor oningewijden als ingewijden in 
de bouwkunst, hebben wij gemeend, onze bemerkin
gen zooveel mogelijk te moeten doen vergezeld gaan 
van schetsen der plattegronden, opstanden en door
sneden van al die gebouwen of voorwerpen, door 
ons ter tentoonstelling gevonden, daarbij naar den 
aard van het werk gebruik makende van ingeschreven 
maten. Door een en ander meenen wij, dat dit ver
slag niet alleen hoogst nuttig kan zijn voor eerst
beginnende bouwkundigen, maar ook, om als herin
nering aan deze tentoonstelling, met een zoo hoogst 
en uitnemend nuttig doel gehouden, voor velen een 
studiewerk te kunnen worden genoemd. 

Belangrijk was in vele opzichten de tentoonstelling 
op bouwkunstig gebied, in betrekking tot de woning 
van den handwerksman, tot de inrichtingen, die te 
zijnen nutte bestaan, of die men voortdurend bijna 
in alle beschaafde staten in de laatste jaren bezig 
is tot stand te brengen. Onbetwistbaar toch is het, 
dat de vraag naar verbetering van de woningen der 
arbeidersklasse, zoowel in bevolkte steden of dis
tricten, als op het platteland, niet alleen eene 
hoogst noodige is geworden, maar dat die ook bijna 
overal hooge belangstelling wekt, en de reeds ver
kregen uitkomsten er bij den aanvang toe geleid 
hebben, om de voorwaarden van het leven der ge
noemde klasse, door verbeterde opvoeding, onderwijs, 
huisvesting, voeding en veraangenaming, zoo moge
lijk meer in overeenstemming te brengen met de rech
ten, waarop zij als bestaande uit nuttige en onmisbare 
leden der maatschappelijke samenleving aanspraak 
mag maken. 

Het is dan ook niet alleen voldoende aan de 
arbeidersklasse meer ruime, gezonde en luchtige wo
ningen te verschaffen; met zoodanige verbetering 
moet ook in nauw verband staan, dat die woningen 
goedkooper, meer in overeenstemming met dc ver

diensten van den handwerksman kunnen worden 
gegeven. Dit laatste maakt vooral van die verbete
ring de hoofdzaak uit, en, hoeveel er ook in dit 
opzicht verricht moge zijn, wij weten het, dat nog 
niet alles is geschied en het er nog verre van af is, 
dat wij in het algemeen over die betere woningen 
roemen kunnen. 

Ondernemingen om voor tamelijke prijzen goede wo
ningen aan den arbeidersstand te verschaffen zijn er 
velen tot stand gekomen, velen zelfs verwijderd van het 
doel om de oprichting winstgevend voor de daarstellers 
te maken, of belangrijke winsten aan de geldschieters 
te verzekeren, maar eenig en alleen uit overtuiging, 
dat zulks voor lotsverbetering van den handwerksman 
noodig was. 

De aangewende pogingen om betere woningen te 
verschaffen vonden haren grond in de overtuiging, dat 
dit ook leiden moest tot bevordering van huiselijk
heid, het zich gelukkig gevoelen in zijn huisgezin na 
afgedaan werk, en om een afkeer te doen krijgen 
van die plaatsen, waartoe bij gebrek aan een gelukkig 
tehuis zoo licht de toevlucht wordt genomen, en 
waarvan de gevolgen zoo menig huisgezin ten onder 
brachten. 

Eene uitbreiding van het nuttige doel om betere 
woningen te stichten, kan niet geacht worden tot 
onze taak te behooren, te meer, daar over die zaak 
reeds zooveel is en nog wordt geschreven en gespro
ken. Wij hebben dat punt dan ook slechts terloops 
aangehaald in de overtuiging, dat zoowel hier als 
elders nog veel te verbeteren valt, dat nog een groot 
getal gezinnen gehuisvest is in bekrompen ongezonde 
en het huiselijk geluk tegenwerkende verblijven. Wij 
zullen daarom in dit verslag ons niet meer of verder 
met de bedoeling //verbetering van de arbeidersklasse" 
bezie houden dan voor zooverre dat tot verduide-
lijking van de door ons te behandelen inzendingen 
noodig mocht zijn. 

Omtrent de wijze van volgorde van dit verslag 
ontstond dadelijk het denkbeeld, om de ontwerpen 
van arbeiderswoningen te splitsen in afdeelingen, en 
wel van woningen in steden of ten plattenlande, in 
die voor de minst bevoordeelden, en die, voor de meer 
gegoede arbeidersklassen, daarbij lettende op de tot 
nu toe gevolgde verschillende stelsels, hetzij van geheel 
afgezonderde, aaneen gebouwde of zoogenaamde blok
huizen van meer dan eene verdieping, of ook: om te 
onderscheiden uitgevoerde bouwwerken met plannen, 
die nog niet tot uitvoering zijn gekomen, en slechts 

in ontwerp bestaan, hetzij die tot een bepaald doel 
of slechts als algemeen denkbeeld zijn ontworpen. 
Bij de daaromtrent gemaakte beschouwingen deden 
zich vele bezwaren tegen zoodanige volgorde van be
handeling op ; het was toch niet van al het ingezon-
dene bekend, of het plannen van bestaande of nog 
daar te stellen gebouwen betrof, of het plattelands- of 
stadswoningen waren, noch ook de behoefte waarvoor, 
of de aard van den grond, waarop is of moest worden 
gebouwd, enz. A l deze redenen deden besluiten tot 
eene behandeling in volgorde van den Catalogus, en 
met inachtneming van de verschillende rubrieken, al 
het ingezonden van één land of rijk bij elkander te 
nemen. Was eene vergelijking van de ingezonden 
voorwerpen daardoor minder mogelijk, aan den anderen 

kant werd daardoor eene vergelijking van zaken ver
meden, die ter oorzake van niet altijd bekende om
standigheden tot een onbillijke beoordeeling aanleiding 
zouden geven. 

De hier volgende staat geeft een overzicht der volg
orde en onderwerpen, die door ons ter tentoonstelling 
zijn ontmoet, en die is opgemaakt dadelijk na het 
eindigen der tentoonstelling. Onderwerpen, die in den 
Catalogus zijn vernield en die geacht konden worden 
in dit verslag te moeten worden behandeld, doch 
daarin niet worden vermeld, zijn de zoodanigen die 
of niet waren ingezonden, of die door ons ter tentoon
stelling niet zijn gevonden, of wellicht ook die, waar
van de aard of de wijze der tentoonstelling het opnemen 
derzelven op een gewenschte wijze beinoeielijkte. 
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65 P . G . V A N D E R S C H U Y T . 's-Hertogenbosch. Teekening en model van een blok arbei
derswoningen. 152totl55 

65" M . K . S M I T . Lochem. Plan voor arbeiderswoningen op het 
platteland. 156—157 

67 G E R A R D S T O O P S . Tiel. Teekening en bestek van zeventig wonin
gen voor de arbeidende klasse, in 1860 
voor rekening van het Lid der Staten van 
Gelderland, mr. o. c. J . H O O G E X D I J K V A N 

D O M S E L A A R , te Tiel, gesticlit. / 100.— 158-160 

68 K . V E R B U R G H . Nijmegen. Plan van woningen voor gehuwde en 
ongehuwde werklieden. 161 — 162 

69 Vereeniging »Eigen brood 
boven al." 

Leeuwarden. Ontwerp van verbeterde woningen, zoo-
als die door de Vereeniging gebouwd zijn. 163—166 

71 0 . V E R M E Y S Utrecht. Teekening van een aldaar te bouwen kost
huis voor honderd ongehuwde ambachts
lieden. 167—171 

ongen. II. W . V E T H . Dordrecht. Teekening van een blok arbeiderswoningen. 172—176 

Idem Onbekend. Onbekend. Ontwerp in twee teekeningen van eene 
buurt arbeiderswoningen, opgemaakt ten 
gevolge eener prijsvraag en daarop inge
zonden onder het motto: » leder huisje 
heeft zjjn kruisje." 177—179 

Idem Idem Idem Ontwerp in twee teekeningen van eene 
buurt arbeiderswoningen, opgemaakt ten 
einde als boven, en ingezonden met het 
motto: »Jacob van Kampen." 180—181 

Idem Idem Idem Ontwei-]) in vier teekeningen van eene 
buurt arbeiderswoningen, opgemaakt ten 
einde als boven, en daarop ingezonden onder 
het motto: » De verbetering van den hand
werksman" enz. 182—184 

Idem Idem Idem Ontwerp in vier teekeningen van eene 
buurt arbeiderswoningen, opgemaakt ten 
einde als boven, doch zonder motto. 185—187 

B e l g i ë . 

89 Bureau van Weldadigheid, 
president Baron V A N G R U B E N . 

Antwerpen. Plannen en teekeningen van woningen. 188—193 

100 C A R E T T E - D O B B E L S . Meulebeke bij 
Kortrijk. 

Teekeningen van arbeiderswoningen. 194—197 

105 G E B R 8 . V A N D A M M E . Rousselaere. Teekeningen en plannen van blokken van 
arbeiderswoningen, in drie typen. 198-207 

110 R . D I R C K X . Idem Plan van arbeiderswoningen. — 
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114» 

118 

D U Y K F I L S . 

J O A C H I M G E K A R D . 

Brussel. 

Charleroi. 

Plan van arbeiderswoningen. 

Plan van arbeiderswoningen. 

208tot210 

217—219 

193 W I L H E L M S C H A R R A T H Bielefeld. Plannen en bescheiden van meerendeels 
voltooide gebouwen en werktuigen voor 
arbeiderswoningen, enz. 276tot 280 

128 

129 

144» 

H O S T E . 

G . J A N S S E N . 

D . F E E T E R S . 

Schaerbeek. 

Cureghem bij 
Brussel. 

Brussel. 

Plan van arbeiderswoningen. 

Model eener arbeiderswoning op 1/5 der 
ware grootte. 

Plannen van arbeiderswoningen. 

220—231 

232—233 

194» 

ongen. 

S T A M M (Commerzienrath). 

Onbekend, doch gemerkt 
v. F. W. 86. 

Neukirchen. 

Onbekend. 

Teekeningen van arbeiderswoningen. (Op 
de onder dit N°. voorkomende teekening 
staat als bouwmeester K L A U E R , te Ottweiler). 

Drie teekeningen van arbeiderswoningen. 

281—284 

285-288 

145'' K E Y A I N É . Idem Plannen van arbeiderswoningen. — 

156 Société anonyme de 
Marcinelle et Couillet. 

Couillet. Teekeningen van arbeiderswoningen 234—240 Oostenrij ksch-Hongaarsche Monarchie. 

161 Vereeniging tot het bouwen 
van Arbeiderswoningen, 
directeur M . B E R C H E M . 

Antwerpen. Houten model eener arbeiderswoning en 
plannen van arbeiderswoningen. — _ 

214 A U G U S T P O P P E R . Brunn 
in Mora vie. 

Plannen van arbeiderswoningen. 
289—294 

ongen. Société Verviétoise. Onbekend. Teekening van eene buurt arbeiderswo
ningen. 241-244 

Frankri j k. 

230 Cie. des Mines de Houille 
de Blanzy. 

Blanzy 
(Saóne et Loire). 

Plannen van arbeiderswoningen 295 - 297 

Noordduitsche Bond. 
233 P A U L D U P O N T . Parijs. Teekeningen van arbeiderswoningen, moet 

zijn: »Modellen en bescheiden". 298 

175 B A U R , directeur 
der Kolenmijn Centrum. 

Eschweiler. Teekeningen met verklarenden tekst be
treffende de arbeiderswoningen in den berg-
bouw der mijn Centrum, van het Esch
weiler Bergwerksverein. 245—240 

243 G U S T A V E J É M O T . 

L O U I Z E J O U F F I I O Y - R E N A U L T . 

(op de teekening staat: 
P I C A R D , Ing. et Arch.) 

Epernay. 
(Marne) 

Clichy 
la Garonne. 

Plannen van woningen. 

Plannen van arbeiderswoningen. 

299—302 

303—310 

178 A. B O R S I G . Borsigwerk in 
Silezië. 

Teekeningen der arbeiderskolonie te Bor
sigwerk, gebouwd door den architect J A C K I S C H 

te Beuthen. 250—2(S7 

244 M A M E . 

(op de teekening staat: 
H . R A C I N E , Arch. 

Tours 
(Indre et Loire). 

Plannen en teekeningen van blokken 
arbeiderswoningen. 311-315 

184 

185 

Königliche Berginspection. 

Königliches Hüttenamt. 

Königshütte 
in Opper-Silezië. 

Königshütte 
in Opper Silezië. 

Houten model eener slaapstede voor 
ongehuwde werklieden (moet zijn, teeke
ning van een ziekenhuis — Lazareth) 

Model van eene arbeiderswoning voor 
acht gezinnen met bijgebouw. (Door deze 
aanwijzing moet hoogst waarschijnlijk wor
den verstaan: Eene portefeuille met vijf tee
keningen, tot opschrift dragende: » Wohn-
»gebiiude für acht Arbeiterfamilien der 
Königshütte, Preussisch Schlesien"). 

268—273 

1305 

ongen. 

s 

ongen. 

Les fils de F A N I K N 

F L K U R Y F L O B E R T . Architect. 

A v. R O B E R T , Architect. 

Parijs. 

Parijs. 

Parijs. 

Teekening van arbeiderswoningen. 

Teekeningen van een blok arbeiders
woningen, na de uitvoering geteekend, 
zijnde het blok woningen in het park der 
Parijsche tentoonstelling in 1867 opge
richt door eene vereeniging van werk
lieden. 

Teekening van een blok arbeiderswo
ningen, genaamd: «Villa Napoleon". 

316—318 

186 

187 

188» 

J A C Q U E S M E Y E R . 

Ost-Preussische Landwirth-
schaftliche Centralstelle in 

Königsberg. 

P L E S S N E U . 

Berlijn. 

Koningsbergen. 

Berlijn. 

Teekeningen van arbeiderswoningen. 

Boeren-arbeiderswoning, bekroond prijs
schrift van dr. F R E I H E R R V O S D E R G O L T Z 

en w. K O X S E L . 

Ontwerp van een kost- en slaaphuis 
voor honderd-en-vijftig arbeiders. 274—275 

270» 

G 

Society for improving the 
condition of the labouring 

classes. 
(Secretaris, c. P A I N K . ) 

Jrroot-Britta 

Londen 
Exettr-Hall. 

mnië en Ierland. 

ii. Teekeningen van onderscheidene mo
dellen van arbeiderswoningen in de hoofd
stad, in acht groote lijsten. 
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h. Drie lijsten met 12 gesteendrukte platen 
van landelijke en andere woningen. 

c. Model eener woning, toebehoorende 
aan de vereeniging te Kingston-upon-Hull. 

il. Drie plattegrondteekeningen in lijsten. 
e. Houtsnede van een blok arbeiders

woningen. 

319—321 

272 J O H N E D W A R D W A T S O N . Newcastle-
on-Tyne 

Teekeningen van zes ontwerpen van 
arbeiderswoningen. 322—327 

ongeil. H A B E R S T O N & P I T É . Londen. Plan van arbeiderswoningen, (gravure) — 

» Onbekend. Londen. Twee teekeningen van kost- en slaap-
huizen voor ongehuwde gezellen. — 

13 enema, i* ken. 

284 Arbeiders-Bouwvereeniging, 
opgericht door de werklie

den van de heeren 
B T J R M E I S T E K en W A I N S . 

Kopenhagen. Plannen en bescheiden van arbeiders
woningen, door de Vereeniging tot stand 
gebracht. 

285 De Arbeidersvereeniging 
van 1800. 

Kopenhagen. Teekeningen van in den omtrek van 
Kopenhagen gebouwde arbeiderswoningen. 

288 De directie der door A . J I A G E 

gebouwde woningen. 
Kopenhagen. Plannen van arbeiderswoningen te Fre-

driksberg. — 

289 De directie van het Classen-
sche Fidei-Commis. 

Kopenhagen. Teekeningen (plannen) voor de ('lassen-
sche arbeiderswoningen op Fredriksberg. 328-332 

292 Maatschappij 
voor Arbeiderswoningen. 

Kopenhagen. Teekeningen van arbeiderswoningen. — 

293 Ondersteuningsvereeniging 
op Christiansliavn. 

Kopenhagen. Arbeiderswoningen op Christianshavn. — 

294 Vereeniging 
van Geneeskundigen. 

Kopenhagen. Plan der arbeiderswoningen nabij Kopen
hagen. — 

Z w eden. 

300 N . P . M A T S S O N . 

(Metselaarsgezel.) 
Göteborg. Teekening eener arbeiderswoning. — 

ongen. Onbekend. Göteborg. Zeven photographieé'n van een gebouw, 
bestemd voor arbeidersverenigingen. — 

12 

B. B I J Z O N D E R E G E B O U W E N O F I N R I C H T I N G E N . 

Nederland. 

Nommer 
van den 

Cutnlô us. 
I N Z E N D E R S . P L A A T S . O N D E R W E R P . 

Nommers 
der figuren 
of schetsen. 

7 C . B L A N S J A A R . Leiden. Teekeningen van eene uitspanningsplaats 
voor werklieden. 

42 A . V A N D E R L I N D E N . Haarlem. Model van het rioolstelsel in het gesticht 
Meerenberg. toepasselijk op arbeiderswo
ningen. 

62 .1. A. R O O S E B O O M . Amsterdam. Ontwerp van een gebouw tot vergade
ring enz., voor de maatschappij »De Am-
sterdamsche Werkmansbond". 333—340 

2293 C . S . A D A H A V A N S C H E L T E M A . idem. Eene teekening en bescheiden van het 
Koning-Willemshuis te Amsterdam. 341-346 

li elgi 

157" Société cooperative d* ali
mentation »les ateliers 

reünies " 

Brussel. Teekeningen en bescheiden der inrichting. 347—348 

2541 D U Y K fils. idem. Plan eener spaarbank, of »teekeningen 
enz. eener spaarinrichting, genaamd » » Eco-
nomnt St. Jacques." " 349—350 

619 Dezelfde. idem. A. Meubel tot verschillende doeleinden. 
B. Waterfiltreer. 351-359 

Zwi t ser land . 

225 D " . A D O L F V O O T . Bern. Model van een secreet met vervoerbare 
vaten en luchtverversching. 

DL. XX. 2 



— 13 — — 14 — 

C. B A D - E N W A S C H I N R I C H T I N G E N . Nommei 
van dm 

Catalogus. 
INZENDERS. PLAATS. O N D E R W E R P . 

Nommers 
der figuren 

of schetsen# 

Nederland. 
44 J . D E H A A N . 

denzelfde. 

Amsterdam. 

Idem. 

4°. Ontwerp van eene dorpsschool voor 
200 kinderen. 

5°. Ontwerp van een schoolgebouw voor 
300 kinderen. 

532—533 

534—536 

Xoiiiincr 
van den 

Catalogus. 
INZENDERS. PLAATS. 0 N I) E R W E R P. 

Nommers 
ilcr f'igunn 
of schetsen. 

2278 Maatschappij voor 
den Werkenden Stand. 

Idem. Teekening van de Ambachtsschool voor 
den werkenden stand, Weteringschans. 537-539 

2 J . J . D E L A B A S S E C O U K C A E N . 's-Gravenhage. Model der 'sGravenhaagsche wasch- en 
badinrichting, vervaardigd door den op
zichter der inrichting, V A N W E S E L . 

71 C. V E R M E Y S . 

(Gemeente-architect.) 
Utrecht. Teekening der te Utrecht opgericht wor

dende Burger-Dag- en Avondschool. 540-542 

05" M . K . S M I T . Locheui. Plan van een badhuisje te Lochem. 360—365 B e l g i ë . 

B e l g i ë . 99 A. V A N C A M P . Antwerpen. Plannen eener bewaarplaats voor zeer 

159 

159" 

229 

248 

Société des bains et lavoirs 
d'Outre-Meuse. 

(Directeur M . J . R E Q U I L É . ) 

Société des bains et lavoirs 
publics. 

(Directeur M . E . B É D E . ) 

C H A B A T . 

(Civiel-iiigonieur.) 

M I N E S C L O U X . 

(Civiel-ingenieur.) 

Luik. 

Verviers. 

Teekeningen van badinrichtingen. 

Plan der inrichting. 

F" r a n k r ij k. 

Parijs, 

idem. 

Plannen van openbare waschhuizen. 

Plannen van openbare waschhuizen. 

D. S C H O L E N . 

366—369 

370—389 

onbek. 

2546 

onbek. 

onbek. 

132 

Onbekend. 

D I E R M A N N S . 

Onbekend. 

Onbekend. 

LEBOEUF, fils. 

Brussel. 

Gent. 

idem. 

idem. 

Brussel. 

jeugdige kinderen (kribbe-inrichting), Marie 
Henriette-Bewaarschool. 

Ambachtsschool voor jonge meisjes. 

Gemeenteschool voor jongens. (Société 
»Les sans nom, non sans ecour"). 

Bewaar- en meisjesschool in het kwar
tier St.-Anne. 

Jongensschool N°. 3 voor kosteloos on
derricht. 

Plannen eener bewaarplaats voor zeer 
jeugdige kinderen (kribbe-inrichting) te 
St -Josse-ten-Noode. 

E. M A T E R I A L E N E N B O U W O N D E R D E E L E N . 

513—544 

545—547 

548—550 

Nederland. 

Nederland. 

44 | Door tusschenkomst van 
de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst, 
van B. D E G R E E F J Z . 

J . H . L E L I M A N . 

denzelfde. 

Amsterdam 

Idem 

Idem. 

1". Negentien teekeningen van gemeente
scholen. 

2°. Ontwerp eener bewaarschool voor 200 
kinderen, bekroond door de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst. 

3°. Ontwerp van eene bewaarschool voor 
200 kinderen, in 3 teekeningen (geteekend 
in 1860). 

390-521 

522- 525 

526—531 

5 L. W . (; BERVOETS. Kampen. Metselsteenen. 

10 .1 F . VAN D E N BRINK. Overschie. Holle gipsen metselsteenen. 

14 CREMElt & C°. Bolsward. Gebakken aarden buizen, enz. 

16 D. DRAAISMA. Deventer. Dakpannen en buizen. 

17 M. J . ENTHOVEN & ZOON. Zalt-Bominel. Grendels, schuiven, enz. 

19 1. FILIPPO. Leiden. Schoorsteenpotten, buizen, enz. 

23 GUILLOT & SMIT. Amsterdam. Schoorsteenmantels voor werkmanswoningen 

30 A. J . VAN HOYTEMA. Kuilenburg. Metselsteenen. 
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30» V A N H U L S T . Harlingen. Tegels en Friesche metselsteen. 
32 C . J A N M A B T . Amsterdam. Werktuigen tot rookverdrijving 

ongen. A . J A N 1 1 A E T . idem. Idem tot idem. 

34 K . & C'. J O N K E U . Gouda. Privaattrechters, schoorsteenpotten. enz. 
35 K I S T E M A K E R & C ° . Jutphaas. Gebakken Utrechtsche metselsteenen. 
38 M . K U I P E R . Amsterdam. Geschilderde schoorsteenmantels. 

43 D E L I N T & C ° . Rotterdam. Diverse cementen, enz. 

46 G . H . M A C K E N O . Amsterdam. Waterdichte dekkleeden. 

48 J O H N M A V O R S T I L L . idem. Patent asplialt (vilt) voor dakbedekking. 
51 1. M l ' L L E R (tinna M U L L E R & C ° . ) Valkenburg bij 

Leiden. 
Metselsteenen. 

55 P E C K & C " . Amsterdam. Pompen, pijpen, ventilators, enz. 

58 G E B U - . R A V E 6 T E Y N . West-Haven bij 
Utrecht. 

Pannen, bakken, tegels, enz 

59 R E D E K E R & C ° . Amsterdam. Ornamenten van Porti, cement, enz. 

61 J . 1!. R O M A N S . Beek Ijzerwerken, sloten, en/.. 

66 11. S T E V E N S . Koog aan de Zaan. IJzeren schoorsteenkap 
73 Wed. J . G . vos & Z O O N . Amsterdam. Modellen van stankafleiders. 
75 W A L L A N 1) & T 1 1 0 1 1 M A N N . IJsselstein. Utrechtsche metselsteenen. 
76 1). W E E G E W I J S . Amsterdam. Hardsteenen gootsteen cn waterbakken. 
79 Ci. ,1. W I S P E L W E Y it c". Zwolle. Gegoten ijzeren platen, trechters, pijpen, enz. 
80 J A C O B W O L T M A N . Heereveen. Dakpannen 

ongen. G . & J . K O O L . Sneek. Marnieren schoorsteenmantels. 

1809 B 1 E O E L & W I S S M V N . Amsterdam. Pompen, enz 
1810 B O E K E & H U I D E K O P E R . Groningen. Pompen. 

1875 L A N D R E & G L I N D E R M A N . Amsterdam. Machinerieën. 

1 i O 1 <£ i ë . 

95 J . B O E C K S T U N S . Mechelen. Sloten. 
102 R I C H " . C O N V K N A N C E & C I L ' . Salles bijChimay. Marnieren schoorsteenmantel 

103 C O R N 1 L W A N T E L E T . Gilly by Charleroi. IJzeren bouten. 
104» A U G . C R U L S . Brussel. Gekleurde cementsteenen. 
100 A . D A W A N S & 11. O R 1 I A N . Luik. Spijkers. 

112 D E D 0 R L 0 D 0 T , frères. Acoz-Chatelinau. Geplet ijzer, richels, balken, enz. 
114» D U Y K , fils. Brussel. Hydraulische cement 

l ü 
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115 L . F I N E T . 

115» A D . F I X . 

116" M A T T I I I F . U F R A N C K . 

120 V . G I L L I É A U X & C I E . 

124 G R I M A R T . 

125 O S C A R H E B B E L I N C K . 

129" .1. J O O S T E N S . 

131 K R O Y M A N S . 

136 J L E F E B V R E & c". 

1361' J . B D E M A Y E R . 

137 M I G N O T & S I E G L I T Z . 

144'' O. P E N N A H T W I N C Q Z . 

145 P U I S S A N T , frères. 

148 R O P S & F I L S . 

151 S E M A L & ('". 

155" Société anonyme 
de Bleyberg lez Montzen. 

156 Société anonyme 
de Marcinelle et Couillet. 

159c Société des mines 
et fouderies de zinc, de la 

Vieille Montagne. 

163" M . V A X H O L L E B E K E . 

164 .1. Z I A N E 

645 I S M O N S E U . 

601'' Société Liégeoise pour 
la perforation des Métaux. 

1986 A . C O U 1 1 T O I S & c°. 

177 E. BELLINGER. 

182 G ASS EL RECKMANN & C°. 

191 GUSTAV LOUIS RÖHLE. 

196 FRANZ WENCK. 

Brussel. 

Molenbeek St.-Jan 
bij Brussel. 

Luik. 

Charleroi. 

Gosselies. 

Chercq, 
bij Doornik. 

Antwerpen. 

St.-Gilles 
bij Brussel. 

Antwerpen. 

Boom 
in Antwerpen. 

Brussel. 

Feluy. 

Merbes le Chateau. 

Namen. 

Fontaine 1'Evêque. 

Montzen 
bij Verviers. 

Couillet. 

Angleur (Luik). 

Antwerpen. 

Marchienne-
au-Pont 

(Henegouwen). 

Haine St -Pierre. 

Luik. 

Ham sur Heure. 

O N D E R W E K 1'. 

Luchtververscher. 

IJzer- en koperdraad. 

Straatkeien. 

Geslagen plaatijzer, enz. 

IJzeren bouten. 

Cementen 

Vloersteenen. 

Gesmeed ijzeren sleutels. 

Kozijndorpels en vloeren. 

Steenen. pannen en buizen. 

Alarmeren schoorsteenmantels. 

Voorwerpen van blauwe steen. 

Bewerkt marnier. 

Klinkers (straatkeien). 

Spijkers. 

Lood voor verglaassel en zink voor galvanisatie. 

IJzeren balken, enz. 

Zink en zinken voorwerpen. 

Dakvilt. 

Wielen en geplet ijzer. 

Buizen van gebakken aarde. 

Zink en blikwerk. 

Spijkers. 

IVooi-<lclriitHcli.e I3oix«l. 

Caub a/d Pijn. 

Bielefeld. 

Dresden. 

Carlshafen. 

Leien. 

Dakbedekking van asphnlt-vilt. 

Deurkrukken. 

Geslepen zandsteenen. 
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F r a n lc r ij lc. 

234 A. DURENNE. Parijs. Gietwerken. 

OJ-root-Brittannië en Ierland. 

264 EDWARD BliOOKE & SONS. Huddersfield 
(Yorkshire). 

Gezondheidsbuizen (ventilatietoestellen). 

266 JOSEPH CLIFF & SON. Louden. Draineerbuizen, Terracotta, enz. 

267 ENGERT & ROLFE. idem. Holle (poreuse) steenen, enz. 

268 GALLICHAN & C°. idem. Draineerbuizen. 

268» J. HARDING. idem. Onbreekbare en onontvlambare dakbedekking, enz. 

843 W. BLEWS & SON'S. Birmingham. Gasbuizen en gasornamenten. 

845 JOHN BROG DEN & SONS. Tondu 
bij Bridgend 

(Glamorganshire). 

Steenkolen en ijzer. 

855 DOULTON & C°. Louden. Steenen filtreers, enz. 

877 MAW & C°. Brosely 
(Shropshire). 

Mozaïeken en majolica waren. 

I> e n e m a r lc e n. 

290 ERICHSEN & C°. Kopenhagen. Asphalten dakbedekking, enz. 

295 WESTPHAL THED1N & C°. idem. Asphalten dakbedekking. 

F. B O E K W E R K E N , ENZ. 

I I Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. 

ongen. j A . A L P H A N D . 

idem ] P A T J L D U P O N T (1861). 

2776 huis L E C L A I R E . 

180 ERNST & KORN. 

ongen. S T A C B & c° 

onbek. G I U I . L A U M E T I E K . 

(Uitgave van 1863.) 

ongen. M . R I K T H E 

(Uitgave van) 

Neder land 

Amsterdam. Twee bekroonde verhandelingen over de inrichting van 
Ambachtsscholen, en over de verbetering van het werkloon. 

F r a n k r ij lc. 

Parijs. Wandelingen te Parijs, in het Bosch van Boulogne. 

idem. Plaus-Modèles pour la construction des salles d'asile. 

idem. Reglement tot deelname der werklieden in de voordeelen 
van den patroon. 

Noorddnitsche Bond. 

Berlijn. 

Onbekend. 

Onbekend. 

Berlijn. 

Wohngebiiude, Schulhiiuser, Kirchen fiir Arbeiter und 
niedere lleambte, enz. 

Een plaatwerk (3(i platen) met beschrijving van ar
beiderswijken en daarop betrekking hebbende instellingen 
(de verklarende tekst, in twee talen). 

Een plaatwerk met Franschen tekst, getiteld: Kecueil 
des plans etc., par S C I I A E C K - J A Q U I T . 

Een plaatwerk met Duitschen tekst, getiteld: Sclml-und 
Fortbildungs-Anstalten. 
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Alvorens over te gaan tot de opmerkingen, door 
ons op de tentoongestelde en in bovenstaanden staat 
vermelde voorwerpen gemaakt, achten wij het niet 
overbodig vooraf de nommers van den Catalogus 
te vermelden, die bij ons eerste bezoek ter tentoon
stelling werden aangeteekend, doch waarvan de daarbij 
genoemde voorwerpen, die allen in betrekking stonden 
tot arbeiderswoningen of tot inrichtingen uitsluitend 
voor de arbeidersklasse, door ons om de reeds vroe
ger vermelde redenen, niet zijn waargenomen. 

Op de korte omschrijving van die voorwerpen in 
den Catalogus lettende, heeft het. ons ook voor de 
meerdere volledigheid van dit verslag leed gedaan, 
daarvan niets te kunnen mededeclen. 

Die niet waargenomen nommers zijn : 
Uit Nederland tie nommers 8, 28 en 40. 

// België de nommers 96, 132», 134, 134», 135,140, 
143, 147, 155 en 157. 

" het Noordduitsche Bond de nommers 172, 174, 
176, 179, 181, 187", 188, 189, 190, 192 en 
Frankrijk de nommers 22S, 232, 235, 238, 

245» en 246. 
Amsterdam, Mei 1872. 

De Commissie voornoemd: 
.1. VAN MAURIK. 

P . F . LAARMAN. 

J . D E H A A N . 

J . VERHEY, 

Ru2>porteur. 

Den staat volgende komen alzoo het eerst in be
handeling : 

A . A R B E I D E R S W O N I N G E N . 

N E D E R L A N D -

Een zeer net en uitmuntend bewerkt model van 
vier arbeiderswoningen, van de Vereeniging tot Ver-
betering der Woningen voor de Arbeidende Klasse 
te 's-Gravenhage in verband met vier plannen van 
arbeiderswoningen. 

Type A , zie tig. I—4, is een blok met twee onder
en twee bovenwoningen, welke met inbegrip der 
muren.elk eene breedte van 5.35, eene diepte van 

6.90, en eene hoogte van 3.25 meter hebben. Er is 
voor goede doorstrooming van lucht gezorgd. Elke wo
ning bevat eene woonkamer van nagenoeg 4.— bij 4.— 
meter, eene slaapkamer van 2.50 bij 3.— meter en een 
klein portaal, waarin kasten, gootsteen en privaat. De 
ingang tot de benedenwoning is aan de achter- of 
portaalzijde, terwijl die voor de bovenwoning aan de 
tegenovergestelde zijde is gelegen; beide woningen 
zijn alzoo geheel vrij van elkander. Bij elke woning 
wordt van de ruimte onder en boven dc trappen een 
nuttig gebruik voor do bewoning verkregen. Tot den 
nok hebben deze woningen een gehcele hoogte van 
9.65 meter; daardoor ontstaat een kleine zolderver
dieping, die hoogstwaarschijnlijk ten dienste der beide 
bewoners is gesteld. Zoowel de constructie als de 
afmetingen veroorloven bij dc samenstelling het ge
bruik van gewone materialen en doen dc woningen, 
bij soliditeit en minkostbaarheid, een goede plaats 
onder de arbeiderswoningen innemen. 

Type B , zie tig. 5—S, geeft mede een blok van 
vier woningen aan, doch met een plattengrond zeer 
verschillend van den voorgaande. Een rechthoek van 
10.— nieter lengte en 8.50 meter diepte, wordt door 
een kruismuur gesneden en daardoor worden vier wo
ningen verkregen van tweehoog verdiepingen, die ieder 
eene binnemverksche oppervlakte hebben van nagenoeg 
4.80 bij 3.80 meter. 

Van de benedenverdieping, hoofdzakelijk tot woon
kamer bestemd, wordt een portaal van 2.— bij 2.— me
ter afgenomen, waarin een privaat, de trap — gedeelte
lijk spiltrap — en eene kast; dc woonkamer verkrijgt 
daardoor aan de achterzijde een hoek, waarin eene slaap
plaats, die niet voldoende toegankelijk voor licht en 
lucht is gemaakt. De bovenverdieping van iedere 
woning is in twee gelijke declen verdeeld, waarvan 
het gedeelte d, waarin zich vrij wel in het midden 
de trapopening bevindt, en waardoor alzoo het ge-
schikste deel dezer ruimte wordt ingenomen, tot zolder 
is bestemd, welk gedeelte echter geen licht ontvangt, 
aangezien op de teekeningen in plaats van een licht-
kozijn, eene vensternis is voorgesteld; het gedeelte c is 
tot een kleine slaapkamer ingericht. De vlakke afdek
king der kap, waardoor de kosten eener zoldering 
worden voorkomen en de ligging der goten op de 
muren, welke daardoor, bij niet direct te ontdekken 
lekkages, aanleiding tot inwatering hebben, zijn met 
de inwendige verdeeling zaken, die naar onze mecning 
deze woningen bij die onder type A voorgesteld, verre 
ten achter doen staan. 
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Type C, zie rig. 9—12, waarvan het eerste een prachtig 
in verschillende houtsoorten uitgevoerd en zeer net 
bewerkt model op ';,„ der ware grootte is, wijst mede 
een blok van vier geheel van elkander afgezonderde 
woningen aan, ontworpen in een rechthoek van 10.15 bij 
8.00 meter, waaraan aan de korte zijden ter wederzijden 
een dubbel portaal is aangebouwd, van 5.25 meter 
breedte bij 1.70 meter diepte. Iedere woning bevat 
twee verdiepingen, met een portaal van één verdie
ping, in welk laatste zich een gootsteen, kast en 
privaat bevinden; ten opzichte van dit laatste blijkt 
zoowel uit de teekening als uit het model, dat het 
moeielijk niet dichte deur gebruikt kan worden, 
iets dat wel noodig is. In het portaal is mede de 
toegang tot dc trap, welke een hoek in dc kamer 
vormt, die echter door kastbetiniincring daaronder 
nuttig kan gebruikt worden. In het portaal ligt de 
keldertrap, door een in den vloer aangewezen luik 
afgedekt, voor en nabij de trapdeur, hetgeen gevaarlijk 
en lastig is. In het model is die toestand anders aan
getoond, daar ligt de keldertrap juist in den tegen-
overstaanden hoek en wel in een schuins getimmerde 
kast. De oppervlakte van de woonkamer d, die 4.-— bij 
4.00 meter bedraagt, wordt door de ruimte der reeds ge
noemde trap en eene slaapplaats ter zijde van de deur 
verkleind, en laat alzoo een beschikbare ruimte van 3.— 
bij 3.30 meter ter bewoning over. l)e schoorsteen in 
elke woning in den binnenhoek gelegen, is daar wel 
vrij voor het verkeer, doch zal bij het gebruik maken 
daarvan, de toetreding van licht bemoeielijken, daar 
dit dan juist moet komen van achter den persoon, die 
bij den haard moet zijn. 

De bovenverdieping, die zich, evenals type 15, on
middellijk onder het vlakke dak bevindt, bevat eene 
slaap- cn eene zolderkamer; de laatste heeft boven 
type B dit voor, dat zij verlicht is en gelucht kan 
worden door het bestaande lichtkozijn. 

De vlakke vermoedelijk met zink gedekte bckapping 
geeft wel weder het voordeel van minkostbaarheid, 
maar heeft grootc aanleiding tot het des winters te 
koud en het des zomers te warm zijn van de op de 
bovenverdieping gelegen slaapplaatsen. 

Voorts hebben deze blokwoningen, die van buiten 
aan alle zijden voor ruime licht- en luchttoevoer 
zijn geschikt cn daarbij in den voor dc bewoners aan-
genamen toestand verkeeren, dat zij eenigen vrijen 
grond om en bij hunne woning hebben, dit nadeel in 
vergelijking met die van type A , dat zij van min
dere luchtdoorstrooining voorzien zijn; bij de laatstge-
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noemde type kan de lucht het geheele huis doorstroomen, 
bij deze type bestaat die doorstrooming niet in zoo 
voldoende mate. 

Type D bevat de plannen voor een blok woningen 
! voor arbeidersgezinnen en ongehuwde arbeiders, zie 
' tig. 13—18. Het geheele blok, in hoofdzaak ingedeeld 
i als fig. 13, is lang 53 en breed 9.50 meter, en bevat 

driehoog verdiepingen, die ons voorkomen van uitmun
tende indeeling te zijn, en waarvan voor elke verdie
ping een gedeelte door de fig. 14, 15 en 1G wordt 
verduidelijkt. Voor zooverre eene bcoordecling der tee
keningen zonder toelichting dat mogelijk maakt, biedt 
dit blok huisvesting of woning aan ongeveer twintig 
huisgezinnen en vier-en-veertig ongehuwden of vrijgezel
len, van welke dc laatsten op dc bovenverdieping, tig. 
16, logecren. Het middelgedeelte, tot algcineenen dienst 
bestemd, bevat de hoofdtrap, de kamer voor den con
cierge, de algemeenc keuken, de gezelschapszaal, het 
magazijn, de privaten, de urinoirs, enz. Ook is in 
dit gedeelte de cenige toegang tot de logeerkamers 
voor de ongehuwden op de derde verdieping, terwijl 
voor de op de eerste en tweede verdieping gelegen 
woningen voor gehuwden afzonderlijke en vrije toe
gangen zijn. De indeeling der woningen voor gehuw-

' den, die elk een regelmatige woonkamer met schoor
steen, een vrije slaapkamer, waarin de slaapplaats in 
een zoogenaamde alkoof is gelegen, en eene wasch-
plaats met privaat bevatten, is zeer goed en van uit
muntende inrichting voor een vrije toe- en doorstroo-
niing van licht en lucht. Daar het gebouw geheel vrij 
staat, is het door eene bestrating omringd cn aan de 
beide lange zijden van afgescheiden bleekvelden voor
zien, waarbij zich vier waterpompen bevinden. De 
algemeene privaten en urinoirs in het middeldeel 
des gebouws op de bovenste verdieping, mogen daar 
bij eene bevolking van vier-en-veertig ongehuwde 
arbcidersgezellen nuttig zijn; zij zullen zeker nu en 
dan bijdragen tot verspreiding van onaangename lucht 
in dit gedeelte van het gebouw; een mindere hoe
veelheid van die inrichtingen te dezer plaatse en die 
gebracht op eene plaats meer direct met de buiten
lucht in gemeenschap ware naar onze zienswijze ver
kieslijker geweest. 

De hoogte der door de gezinnen bewoonde verdie-
i O O 
i pingen is 3.20, die voor de slaapkamers der ongehuw

den, 2.00 meter en beiden zijn zeer voldoende zonder 
overdrijving. Bij de goede indeeling van het inwendige 
zijn ook de uitwendige vormen doelmatig en beant
woorden zij aan het doel. Het hierbij gegeven type 

li 
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kan in vele opzichten als een navolgenswaardig voor
beeld worden aanbevolen. 

Bij deze vier typen van woningen waren volgens 
den Catalogus tevens de bestekken der gebouwen, 
de verslagen en rekeningen der Vereeniging van j 
1854 tot 1808, reglementen, verslag van haren toe- Ij 
stand tot 1802 en een verslag met toelichtende kaar-
ten omtrent dc cholera in hare woningen in 1800 
gegeven, die ieder op zich zelve en in verband met 
de teekeningen hoogst belangrijk zijn. Voor de door 
ons opgenomen taak was eene behandeling van die 
bijvoegingen te wijdloopig, doch wel verdienen die 
stukken in het algemeen belang om hare bijzondere 
waarde uitgebreider bekendheid, en leveren zij het 
bewijs van de krachtige pogingen, te 's-Gravenhage 
gedaan en tot een vrij belangrijke mate in uitvoe-
ring gebracht, van het in de laatste jaren meer en 
meer voorgestane beginsel //verbetering van arbei
derswoningen." 

De Vereeniging ten Behoeve der Arbeidersklasse ' 
te Amsterdam bracht ter tentoonstelling uitvoerige 
teekeningen van drie door haar gebouwde belang
rijke blokwoningen, die, volgens N " . ö van den Cata
logus, buiten aankoop van den grond, te zamen de 
belangrijke som van ƒ 258,000.— hebben gekost. 

Het eerste plan, in uittreksel door de fig. 19—22 
voorgesteld, en waarvan tig. 19 op verkleinde schaal 
het voorname grondplan aangeeft, is een door ge
noemde vereeniging in het jaar 1S54 op dc Schans 
bij dc Willeinspoort gebouwd blok woningen, bevat
tende bij vierhoog verdiepingen, ruimte voor honderd- i, 
en-vier huisgezinnen. 

Het blok heeft eene lengte van 120.— bij een ge- ' 
middelde breedte van 12.— meter en is in hoofdzaak | 
verdeeld in dertien dubbele huizen. Zoowel de beneden-
als de drie bovenverdiepingen zijn 3.— nieter hoog. 
Het middelste perceel, dat over de geheele diepte 
doorgaat, bevatacht woningen, die ieder bestaan uit cene 
woonkamer van 5.40 bij 4.— meter met stookplaats, 
twee slaapkamers van 4.40 bij 3.10 cn 4.40 bij 3.70 
meter en een vrije keuken van 2.80 bij 2.90 nieter. Van 
deze woningen is op de benedenverdieping cene der 
slaapkamers tot winkel ingericht. — Vier der huizen 
bevatten elk acht woningen, bestaande uit cene woonka-
mer met stookplaats en alkoof, tie woonkamer van II 
4.— bij 5.— meter oppervlakte. De overige acht huizen 
bevatten ieder mede acht woningen, elk bestaande 
uit eene woonkamer met stookplaats, en eene slaap- || 

Dl.. XM. 
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kamer met alkoof; alleen wordt van die woningen 
in de twee, gelegen gelijkstraats op de hoeken van 
den achtergevel, de slaapkamer door een winkelvertrek 
vervangen. De woonkamers zijn mede 4.— bij 5.— 
nieter en de slaapkamers 3.— bij 4.— meter groot. 

Iedere woning is voorzien van een doorloopend 
privaat, dat zich geheel vrij ter zijde van liet portaal 
bevindt, en waarbij voor het meerendeel de uitloo-
zingen der gootsteenen in de woonkamers zijn gele
gen; elk privaat komt rechtstreeks aan de buiten
lucht uit cn wordt daardoor geventileerd. Voorts zijn 
de woningen voorzien van de benoodigde kasten, 
ruime portalen, gemakkelijke voor acht woningen ge
meenschappelijke steek- of bordestrappen, kasten en 
verdere gemakken. Dc groote cn ruime zolders, die 
tot onder den kapbalk 2.40 meter hoog zijn, zijn door 
rasterwerk zoodanig afgedeeld, dat voor elke woning 
een afzonderlijke bergplaats bestaat. 

De kosten van dit bouwwerk, dat bij drie afdee-
lingen werd uitbesteed, bedroegen: l " . voor de paal-
fundeering ƒ 8800.—, 2°. voor het metselwerk tot ge
lijk den beganen grond, waaronder dertien overwelfde 
secrectkuilen, ƒ 8290.—• en 3. voor den opbouw 
ƒ 93,250.— ; tc zamen ƒ 110,340.—. 

Een uitvoeriger beschrijving van deze woningen 
komt voor in het 15 u deel der Bouwk. Bijdragen, 
pag. 255. 

Na bekomen inlichting mag dc Commissie niet 
onvermeld laten, dat de ondervinding, sedert tic stich
ting dezer woningen opgedaan, hare doelmatigheid 
heeft bewezen. Op een ruim en geheel vrij ter
rein opgericht, zelfs i i i de nabijheid van een open
baar cn zeer gunstig gelegen net plantsoen, worden 
deze woningen voortdurend bewoond met cene net
heid, die zeer is tc prijzen en waaraan voorzeker 
ook voor een groot gedeelte de gunstige staat der 
gezondheid van dc bewoners mag worden toegeschre
ven. In het groote belang dier bewoners is in dc on
middellijke nabijheid door de Vereeniging eene bewaar
school voor jeugdige kinderen niet een open en een over
dekte speelplaats gebouwd. De uitkomsten dezer stich
tinghebbende beste verwachtingen overtroffen. Vanwege 
het Gemeentebestuur is ter andere zijde mede in dc 
onmiddellijke nabijheid een openbare lagere school 
gebouwd, waardoor tc dezer plaatse, die vroeger stil 
was, doch door dc stichting dezer woningen een vrij 
bevolkte buurt is geworden, in een gewenschten toe
stand is voorzien. 

a 
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Het tweede plan, verduidelijkt door de figuren 
23 tot 20, doet een door de Vereeniging in het jaar 
18G5 in de Palmstraat gebouwd blok van vier-en-twintig 
arbeiderswoningen kennen. De lengte van dit blok ': 

is 34.20 meter, bij eene breedte van 9.70 meter. 
Ten einde meer licht- en luchttoevoer aan deze 
woningen te verschaffen, is de voorgevel met in de j | 
richting der aangrenzende gebouwen, maar 2 meter 
binnenwaarts gesteld, waardoor tevens aldaar eene '! 
straatverbreeding is verkregen. Achter dit blok wo- 1 

ningen, dat drie verdiepingen hoog is en in hoofdzaak in 
vier huizen elk met zes woningen is verdeeld, is eene 
uitbouwing op het midden van elk huis, bevattende 
voor de benedenwoningen een achterportaal en voor 
alle woningen een kleine werkplaats met privaat en 
gootsteen; voorts is daarachter eene bestrating ge- I 
legen met kleine tuinen, die door rasterwerken 
van elkander zijn gescheiden. De verdiepinghoogte 
voor iedere woning is 2.80 nieter. Elke woning 
heeft behalve het gemeenschappelijk voorportaal met 
rechte bordestrap, voor elk der vier bovenwonin-
gen een kleine voorkamer met slaapplaats en kast 
van 3.39 bij 3.10 meter, eene achterkamer met stook-
plaats, bedstede, kasten en turfkist, groot 3.80 bij 4.10 | 
meter, benevens het bovengenoemde uitgebouwde werk
plaatsje met doorloopend privaat en gootsteen. De 
ruime zolder, die met eene bckapping van ge-
klampte boogschinkels, niet kapbalk, blokkeels en 
dakbeschot op de gewone wijze, evenals het voor
gaande plan, is afgedekt, is door het optrekken der J 
drie hoofdscheidingmuren tot onder het dakbeschot 
in vier gelijke hoofddeelen verdeeld, waarvan elk Jj 
hoofddeel door rasterwerken weder in zes afzonder
lijke declen is gescheiden, zoodat voor elke woning 
over één van die afdeelingen te beschikken is. 

De privaten en gootsteenen worden afgeleid naar 
onder de uitbouwingen gemetselde en overwelfde 
kuilen, waaruit het overtollige water weder door sprui
ten wordt afgevoerd. 

Zoowel de voor- als achterkamer is in elke woning 
uit het portaal toegankelijk, terwijl de gcheele inrich
ting of indccling der woningen dc gunstigste gele
genheid tot een vrije luchtdoorstrooming aanbiedt. 

Ook dit blok woningen werd bij openbare aan
besteding gebouwd voor de som van J 25,888.—, welk 
bedrag door verschillende bijgekomen werken vermoe
delijk is verhoogd tot de in den Catalogus vernielde 
som van ƒ28,000.—. 

Het derde plan, in schetsen voorgesteld door de 
fig. 27—31, is dat van het in de jaren 1869 en 1870 
gebouwde blok van twee-en-zeventig woningen, op het 
voormalig Drilveld bij dc Utrechtsche Barrière, tusschen 
de Weteringschans en de Achtergracht en welks voor
name gevel door latere naamgeving uitkomt aan de 
westzijde van de Huidekoperstraat. 

Dit blok, dat aan den voorgevel 85.80 meter lang is 
en de geheele lengte der nieuwe straat inneemt, is op 
de beide eindgevels, gelijk staande niet de uitbou
wingen, 14.— meter diep , de gebouwen zeiven hebben 
zonder die uitbouwingen eene diepte van 10.50 meter. 
Het is vier verdiepingen hoog, die ieder 3 meter hoog 
zijn. De hoofdverdeeling, waarvan de tig. 27 en 31 
den algemeenen plattengrond- en de opstandver-
deeling aangeven, bestaat uit twee hoek- of eind-
gebouwen met acht tusschengebouwen. 

De beide hoekgebouwen bevatten gelijkstraats een 
ruim verlichten winkel, groot 4.25 bij 4.50 meter, eene 
woonkamer met stookplaats, na aftrek der beide 
daarin aanwezige bedsteden, 3.70 bij 4.40 nieter, en eene 
keuken met stookplaats, fornuis, gootsteen, glazen
kast en aanrechtbaiik; de keuken is door een klei
nen tusschengang afgescheiden van het daarnaast gele
gen privaat, waarlangs tevens toegang tot de binnen
plaats wordt verkregen. De toegang tot de zes boven 
deze winkelwoningen gelegen en eenigerniate gewij
zigde woningen wordt door aan dc zijgevels toegan
kelijke trappen verkregen, geheel vrij van de eerst-
genoeniden. 

De acht tusschengebouwen bevatten te zamen vier-
cn-zestig woningen, waarvan die gelijkstraats van een 
binnenplaatsje zijn voorzien. 

Iedere woning, waarvan elk achttal één gemeen
schappelijke, rechte, ruime en gemakkelijke bordestrap 
met ruime portalen bezit, heeft eene voorkamer van 
3.50 meter breedte bij 3.25 meter diepte, waarin eene 
bedstede en kast. Zoowel deze kamer als het por
taal is in gemeenschap met de ruime achter-woon
kamer, van 4.60 meter breedte 4.20 bij nieter diepte, 
bevattende mede eene bedstede en eene kast, benevens 
eene stookplaats en glazenkast, met bergplaats voor 
brandstoffen onder de laatste. Tegen den achtergevel 
is voor iedere woning eene uitbouwing van 3.50 nieter 
diepte bij 1.75 meter breedte, in verband met de achter-
woonkamer, waarin bij goeden licht- en luchtaanvoer 
een doorloopend privaat, alsmede een gootsteen en 
aanrechtbaiik met daaronder getimmerde kast. De 
zeer ruime zolder, die is bekapt op gelijke wijze als 

die van het voorgaande plan, en waarvan de kapbalk ter 
hoogte van 2.80 meter boven den zolder is gelegen, 
is door tot de dakbedekking opgaande hoofd-tusschen-
muren in tien voorname deelen verdeeld, waarvan de 
boven de hoekwoningen gelegen ieder in vier en de 
overige acht ieder in acht afzonderlijke afdeelingen 
door afscheidingen zijn gedeeld, en waardoor weder 
elke woning in het bezit van een eigen zolderver
trekje is gesteld. 

Ook bij deze woningen, die van zeer gemakkelijke, 
ruime en goede inrichting zijn, en waarin tot bevor
dering en bewaring van zuiverheid en zindelijkheid, 
de bedstede- en kastenafscheidiugen geheel van be
pleisterd metselwerk zijn, bestaat de meest gewenschte 
toestand tot een gedurige en behoorlijke luchtver-
versching en vrijen toevoer van licht. De privaten 
worden met de gootsteenen geloosd op onder de ach-
ter-uitbouwingen daargestelde groote waterdichte en 
overwelfde putten, die door rioolspruiten aan de 
bovenzijde onderling verbonden zijn en uit welken 
laatstcn put het overtollige water door eene spruit op 
genicenteriolen wordt overgezet. Door de Gemeente 
is bij de inrichting der nieuwe straat langs dit blok 
woningen een verhoogd voetpad aangelegd, waardoor 
bij doelmatigheid tevens het aanzien dezer woningen 
is verhoogd. 

Ook dit plan werd bij aanbesteding in uitvoering 
gebracht en in hoofdsom aangenomen voor/106,400.—, 
dat is per woning gemiddeld ongeveer ƒ 14S0.—, 
eene som, die te Amsterdam, de kostbare grond en 
fundccringwerken en de uitgebreidheid der wo
ningen in aanmerking genomen, als zeer matig is 
te achten. 

De bouw der drie hier gegevene blokwoningen, is 
geschied naar de plannen en onder toezicht van den 
architect der Vereeniging P . J . HAMER , aan wien 
behalve deze, nog de ontwerpen van meer arbeiders
woningen, zoowel voor deze vereeniging als voor anderen 
te danken zijn, en die daarbij heeft getoond ten zeerste 
doordrongen te zijn van dc eischen voor arbeiders
woningen gesteld. 

Daar genoemde Vereeniging ten Behoeve der Arbei
dersklasse te Amsterdam reeds sedert het jaar 1851 
bijna onafgebroken werkzaam is in het belang van 
den werkenden stand, ten einde hem goede, gezonde 
en goedkoope woningen te verschaffen, heeft de Com
missie, na verkregen welwillende inlichtingen van 
het bestuur van genoemde vereeniging, het der moeite 

waardig geacht, de reeds door haar gedane werkzaam
heden hierbij in hoofdzaak mede te deelen: 

Genoemde vereeniging, aan welks hoofd staan de 
heeren: *) 

JOSUA V A N E I K , president, 
S. J . GRAAE V A N LIMBURG STIRUM, vice-president, 

J . W . II. CROMMELIN , penningmeester, 
dr. C . E . HEVNSIUS, secretaris, 
C . P . VAN EEGHEN, 

J . BAKKER JR . en 

J . BOISSEVAIN, 

is opgericht in het jaar 1851, en sedert dat tijdstip 
zijn door haar onderstaande blokken arbeiderswonin
gen gebouwd, als: 

1°. Een blok lang 29.60 breed S.85 meter, bevattende 
achttien woningen met woon- en slaapkamers, 
in de Oostenburger Middelstraat, gebouwd in 
1853 voor de som van ƒ 1 4 , 2 9 5 . — . 

De huurprijzen bedragen per week: 
Verdieping gelijkstraats ƒ 1.50 
l 6 . verdieping . . . w 1.30 en 
2". '/ . . . // 1.20. 

2°. Een blok van twaalf woningen niet woon- en slaap
kamers, in de Passeerderdwarsstraat, gebouwd 
in 1854, voor dc som van / 11,748.—. Het is 
lang 19.— en breed 8.50 nieter. 

De gemiddelde huurprijzen per week zijn: 
Verdieping gelijkstraats . . . ƒ 1.40 
1". verdieping » 1.80 en 
2*. // /' 1.20. 

Deze beide blokken zijn uitgevoerd naar de ont
werpen en onder toezicht van den architect J . H A N A 
te Amsterdam. 

3C. Een blok van honderd-en-vier woningen, voorge
steld en beschreven door dc hiervoren genoemde 
figuren 19—22, gebouwd in 1854 — 1856 voor 
de som van f 110,340.—. 

De huurprijzen per week bedragen: 
Voor het middelgcbouw gelijkstraats ƒ 3.— 

w a a 1* verdieping « 3.— 
// // ii 2* w '/ 2.50 
ii n ii 3' » '/ 2.50 

Voor de vier perceelen, bevattende te zamen 
twee-en-dertig woningen met alkoven: 

Verdieping gelijkstraats. . . ƒ 1.20 ii J 1.4U 
1°. verdieping » 1.20 » u 1.40 

*) l)e&e namen zijn overgonomen uit liet Algemeen Adresboek 
van Amsterdam Jaargang 1870/1871, p;ig. OU. 
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2'. verdieping ƒ 1.20 a ƒ 1.30 
en 3 e. u // 1.10 // // 1.20 

Voor de acht perceelen, tc zamen vier-en-zcstig 
grootere woningen bevattende, allen uit één 
woon- en één slaapkamer bestaande: 

Verdieping gclijkstraats / 1.50 a ƒ 1.70 
P . verdieping . . . // 1.50 >/ // 1.70 
2«. n . . . // 1.40 // » 1.60 
3". " . . . // 1.40 // a 1.50. 

4°. Een blok van vier-en-twintig woningen ieder 
met woon- en slaapkamer, in de Oostenburger 
Voorstraat, gebouwd in 1857 en 1858 voorde 
som van ƒ22,500.—•. l iet heeft eene lengte van 
24.10 bij eene breedte van 10.50 nieter. 

De huurprijzen per weck bedragen: 
bij woningen van 

twee kamers, één kamer. 
ƒ 1.50 ƒ 1.30 
ii 1.40 " 1.20 

2'. // /, 1.30 // 1.10 
waarbij dc bepaling is gesteld, dat, indien dooi
de huurders 12 weken prompt betaald wordt, 
alsdan voor de 13° week geen huur betaald 
behoeft te worden. 

5°. Een blok van acht-en-dertig woningen met 
woon- en slaapkamer, in de Willemstraat bij de 
Lijnbaansgracht, gebouwd in IS01, voor dc som 
van ƒ31 ,400 .—. 

De lengte van dit blok woningen is 3S.30 
bij 12.-— nieter breedte. 

De huurprijzen per weck bedragen: 
( Verdieping gclijkstraats/1.20 

Voor woningen 1 

Verdieping gclijkstraats 
1". verdieping 

1". verdieping // 1.10 
ii 1.00 

/ Verdieping gclijkstraats // ] .40 
( 1". verdieping 

van één kamer, 

Woningen met 
woon- en slaap- \ 1". verdieping // 1.30 

kamer, ( 2«. // «1.20 
6°. Een blok, bevattende negen woningen met woon-

cn slaapkamers, in de Willemstraat, hoek Palm-
dwarsstraat, gebouwd in 1863, voor de som 
van ƒ 8850.— en waarvan dc lengte 13.30 cn 
de breedte S.80 nieter bedraagt. 

De wcekhuren zijn: 
Verdieping gclijkstraats ƒ 1.00 
1° verdieping . . . » 1.50 cn 
2* // » 1.40 

7°. Een blok naast het voorgaande, bevattende vier-
en-twintig woningen met woon-en slaapkamers, 
gebouwd in 1803 cn 1864 voor de som van 

ƒ 21,850.— Het heeft eene lengte van 31.60 
bij eene breedte van 11.60 meter. 

De wcekhuren bedragen: 
Verdieping gelijkstraats ƒ 1.60 
1". verdieping . . . " 1.50 
2°. a a 1.50. 

8°. Een blok, bevattende zes woningen, waarvan 
drie niet woon- en slaapkamer en drie met één 
woon- en twee slaapkamers, in de Willemstraat 
bij dc Lijnbaansgracht; het is gebouwd in 1863 
en 1864 voor de som van ƒ 5 865.—, heeft 
eene lengte van 16.50 bij eene diepte van 
7.20 nieter. 

De wekelijksche huren bedragen: 
Voor woningen 1 Verdieping gclijkstraats ƒ 1.50 
met woon- en ( 1". verdieping u 1.40 
slaapkamer. ( 2°. // u 1.40 

Voor woningen i Verdiepinggclijkstraats// 1.60 
met één woon- euj 1". verdieping n 1.50 
twee slaapkamers. ( 2". // // 1.50 

9°. Een blok, bevattende vier-en-twintig woningen, 
voorgesteld en beschreven hierboven bij de figuren 
23—26, gebouwd in 1865 in de Palmstraat, voor 
de som van ƒ 25,888.— en waarvan de wcek
huren bedragen: 

Verdieping gelijkstraats ƒ 1 . 8 0 
1*. verdieping . . . // 1 60 
2'. a . . . . // 1.60 

10°. Een blok van twee-en-zeventig woningen, voor
gesteld en verduidelijkt hiervoren bij de figu
ren 27—31, zooals gemeld gebouwd op het 
voormalige Drilveld in 1869 en 1S70 voor de 
som van ƒ 100,400. — . 

De wcekhuren dezer woningen zijn: 
Voor de hoekgebouwen: 

de woon- cn winkelhuizen gclijkstraats ƒ 4.— 
» P . , 2°. en 3 e. verdieping ieder n 3.— 

Voor de tusschengebouwen: 
Verdieping gelijkstraats ƒ 2.— 
de P . , 2°. 3'. verdieping ieder u 1.80 

A l deze woningen zijn van inrichtingen ter be-
koniing van duinwater voorzien, het geheel vrije 
gebruik van dat uitmuntende water is in de huur
prijzen begrepen. 

De bij sub 3 tot 10 vernielde blokken woningen 
zijn allen naar de ontwerpen cn onder toezicht van 
den architect P. .1. HAMER uitgevoerd. 

Een globale samenvatting van het vernielde bij 
de tien blokken woningen doet kennen: dat in een 

betrekkelijk kort tijdvak van ongeveer 17 jaren, door 
de Vereeniging zijn gesticht en geheel nieuw gebouwd 
driehonderd-één-en-dertig arbeiderswoningen van ver
schillende huurprijzen; dat daarvoor te zamen, be
halve de kosten van den grond, eene bouwsom is uit
gegeven van ƒ359,136.— cn daarmede is bebouwd eene 
oppervlakte gronds van ongeveer 4620 centiaren, voor 
de grootste helft bestaande uit gebouwen van vier 
en voor dc kleinste helft uit gebouwen van drie ver
diepingen hoog, hetgeen gemiddeld de bouwkosten 
per centiare bebouwden grond op nagenoeg ƒ 7 3 . 7 5 
brengt. 

Uit een en ander blijkt ten duidelijkste de zeer be
langrijke werkkring der Vereeniging, wier net uitge
voerde en duidelijke bouwteekeningen ter tentoon
stelling niet alleen zoo zeer werden gewaardeerd, 
maar ook vooral en we) het meest, het nuttige dat 
door die Vereeniging in een zoo kort tijdvak reeds 
voor dc verbetering van de woning voor de arbeiders
klasse is verricht geworden. Wij laten hierbij ten 
slotte volgen een afschrift der "Voorwaarden en be
palingen, waarop de woningen der Vereeniging ten 
Behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam worden 
verhuurd." Zij zijn: 

1. De huurpenningen moeten stiptelijk bij den 
aanvang van elke week worden voldaan; bij 
niet-betaling wordt de huur onmiddellijk op
gezegd. 

2. De huurder en verhuurder hebben beiden het 
recht dc huur op te zeggen, mits eene weck 
te voren hiervan kennis gevende. 

3. Het is den huurder niet geoorloofd, iemand 
buiten zijn gezin bij zich te doen inwonen, 
zonder schriftelijke vergunning van den ver
huurder. 

4. Het is den huurder niet geoorloofd, eenige 
nering in zijne woning uit tc oefenen, zonder 
schriftelijke toestemming van den verhuurder. 

5. De huurder is verplicht zijne woning rein en 
zindelijk te houden. Het witten der muren 
geschiedt eenmaal in het jaar door en ten 
koste van de Vereeniging. 

6. Het sluitwerk van deuren en ramen en de 
losse voorwerpen worden in goeden staat ge
houden door den verhuurder, doch de kosten 
hiervan worden door den huurder vergoed. 

7. Twee malen in het jaar op de tijdstippen, 
door den huurder te bepalen, worden de schoor-
steenen ten koste van de Vereeniging geveegd. 

8. Wekelijks worden door de huurders, ieder op 
zijne beurt, de trappen geschuurd, en dc por
talen, straat cn straatgoten gereinigd. Huur
ders, die zich schuldig maken aan het bevuilen 
der trappen of der portalen, of die hunne 
buren tot overlast en aanstoot zijn, worden 
verwijderd. 

9. Geen vuilnis mag in de tuinen of op de er
ven geworpen worden. 

10. Geen bloempotten mogen in de lichtkozijnen 
of daarbuiten worden geplaatst, tenzij vol
doende bevestigd; gewasschen goed mag niet 
op stokken of eenigcrlei andere wijze uit de 
ramen te drogen worden gehangen. 

11. Dronkenschap of openbare ontucht van de 
huurders hebben hunne onmiddellijke verwij
dering uit dc woning ten gevolge; alle ver
koop van sterken drank is verboden. 

12. Het bestuur der Vereeniging en de opzich
ter, belast niet het innen der huurpenningen, 
hebben vrijen toegang tot de woningen der 
Vereeniging, doch niet anders dan in geval 
van hun bezoek vooraf kennis zal zijn gegeven. 

13. Vooralle aanvragen of klachten wendt de huur
der zich in de eerste plaats tot den opzichter 
van de woningen der Vereeniging. *) 

Door C. Bi.ANSjAAit te Leiden werden tentoon
gesteld de door leerlingen in de bouwkunst vervaar-
digde plannen van vijf arbeiderswoningen, die in uit
treksel op de schetsen, tig. 32—51, hierbij worden 
terussregeven. Zij komen in zooverre met elkander 
overeen, dat het allen woningen van één verdieping 
zijn, in blokken aan elkander gebouwd. 

De tig. 32 — 35 zijn van één blok samengestelde 
woningen, van welke iedere woning met de muren 
(5.— bij 6.30 meter oppervlakte heeft en bestaat uit een 
portaal, waarin een afgesloten aan de buitenlucht 
uitkomend privaat, benevens een afgesloten gootsteen; 
eene woonkamer diep 5.— breed 3.80 nieter niet 
cene stookplaats en aan de achterzijde eene trap met 
twee kwartwendingen en tusschen-steektrap, waar
onder kasten en een kelderingang, benevens eene 
slaapkamer van 2.— meter breedte en 3.70 meter 
lenute, waarin eene bedstede. Voorts is van den 
zolder aan den eindgevel een kleine slaapkamer van 

•) Deze zoo eenvoudige, docli hoogst doelmatige bepalingen 

zijn overgenomen vim de Bijlage 1) tot liet gedrukte verslag 

der Vereeniging over de jaren 1S53—18.V1. 
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2.— meter breedte afgenomen met ter wederzijden onder 
het dak eene bedstede. Wij meenen dat de vele in 
het portaal aanwezige deuren den toegang tot de 
woonkamer nog al belemmeren zullen, dat de woon
kamer in den hoek bij de trapdeur weinig voordeel 
van de luchtverversching zal genieten, dat zij ofschoon 
vrij ruim overal bezet zal zijn, cn dc trap niet gun
stig is geplaatst en dat het geheel voor eene arbei
derswoning van niet-gewenschten vorm is. Ook moet 
bij arbeiderswoningen zooveel mogelijk het bestaan 
van zakgoten worden verineden. 

De woningen, waarvan één wordt voorgesteld door 
tig. 30—39, zijn mede aan elkander gekoppeld en 
hebben elk eene afmeting van 0.50 nieter breedte 
bij 4.S5 meter diepte, niet een gekoppelde en tot 
slaapkamer ingerichte uitbouwing aan het einde, groot 
voor elke woning 2.30 bij 3.20 meter. Behalve de 
woonkamer met stookplaats, die 4.— bij 4.50 nieter 
groot is, bevindt er zich een portaal, waarin als bij het 
eerste plan een afgesloten privaat en gootsteen, bene
vens een groote kast en toegang tot de zoldertrap; 
terwijl achter dit portaal in den hoek der woon
kamer, mede in een groote kast dc toegang tot 
den kelder wordt aangewezen; ook is van den zolder 
tegen den eindgevel ecu kleine slaapkamer met twee 
bedsteden afgenomen, waarvoor geene verlichting is 
aangewezen, cn welke op die wijze evenals de zolder 
en dc trap donker zullen zijn. Het verdient ook op
merking, dat bij de beide genoemde plannen de kap-
bindstijlen niet zijn gesteld op de balken. 

Het plan, door de tig. 40 tot 43 in schets voor
gesteld, is van meer gewijzigde inrichting en beter 
uitgewerkt. De geheele bouw voor elke woning be
slaat (ten binnenwerksche lengte van 8.— bij cene diepte 
van 4.00 nieter, verdeeld in eene woonkamer van 
4.00 nieter diepte bij 3.40 meter breedte, waarin eene 
stookplaats en aan de beide lange zijden van licht
ramen voorzien ; een kleinen doorloopenden gang met 
cene tegenover de woonkamer gelegen slaapkamer, 
groot 2.S0 bij 3.40 nieter, waarin eene bedstede en 
kast en eene daarachter gelegen en in den gang toe
gankelijke zoldertrap. Op tien zolder, welke door een 
dakvenster is verlicht, is dc kleinste helft ingericht 
tot slaapkamer met twee bedsteden in eene kast af
gesloten, welke kamer weder geen licht dan van den 
zolder ontvangt. Aan het einde van den gang wordt 
toegang gegeven tot cene binnenplaats over de geheele 
lengte van dc woning bij 3.50 meter breedte, waar
van het grootste gedeelte bij wijze van afdak is over-
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dekt en daaronder aangebracht een privaat, gootsteen, 
enz., alles zeer tot het gemak der bewoners bijdra
gende, waarom dan ook dit plan boven de beide 
vorigen wordt gesteld. 

Fig . 44—47 geven de schetsen van blokwoningen, 
aaneen gebouwd op een terrein van 12.90 meter 
diepte, waarvan 8.70 nieter voor de diepte der wo
ningen, die ieder binnenwerks 4.50 nieter breed en 
verdeeld zijn in een korten voorgang, met een daar
aan grenzende vrije voorkamer van 2.50 bij 2.50 me-

j ter, waarachter de zoldertrap met daaronder in de 
[ achter gelegen woonkamer, van 4.50 bij 4.— nieter, 

uitkomende bedstede en kast. Ook bij dit plan is 
|l de 3.50 meter diepe plaats voor een gedeelte over

dekt en bevinden zicli aldaar een goed gelegen piï-
I vaat, gootsteen en waterput. Ofschoon de indeeling 

dezer woningen, ook die van den zolder, in vele op-
! zichten goed is, kan die goedkeuring niet worden 

gehecht aan de telkens herhaalde zakgoten en den 
vorm der voorgevels, die beiden aanleiding tot te veel 

j onderhoudskosten voor arbeiderswoningen geven. 
. Het laatste hierbij behoorende plan, gedeeltelijk 

voorgesteld door de figuren 48—51, heeft veel over
eenkomst met het voorgaande. Bij dit plan zijn de 
woningen mede aaneen gebouwd, met de smalle 5.55 
meter lange zijde naar den openbaren weg, op een 
12.80 meter diep terrein, waarvan 8.35 nieter diepte 
voor de woning. Iedere woning bestaat uit een gang 
tot aan de achterkamer doorgaande, en waarin zich 

i aan het einde de steektrap met boven kwartwending 
bevindt, waaronder de in de woonkamer uitkomende 

j bedstede en kast. De voorkamer groot 4.15 bij 3.80 
meter, is zoowel uit den gang als uit de woonkamer, 
welke 4.15 bij 4.— meter groot is, te bereiken. 
Uit de achterkamer wordt de toegang verkregen tot 
een gedeeltelijk overdekte en als keuken ingerichte 

,i binnenplaats, waaronder privaat, gootsteen, kast, 
! schoorsteen, enz. De zolder, waarop twee slaapplaat-
: sen zijn aangewezen, wordt door twee kleine dak-

|j vensters, benevens een in de borstwering aangebracht 
laag raam verlicht. Bij dit ontwerp zijn de vroeger 

1 genoemde zakgoten weggelaten; intusschen verdient 
ook de kapconstructie, vooral zooals die aan de 

: achterzijde is voorgesteld, zie fig. 50, geene aan
beveling. 

Wij eindigen de beschouwing dezer door leerlingen 
gemaakte plannen met de bemerking, dat dc teeke
ningen net zijn uitgevoerd cn de inzending het be-

' wijs heeft geleverd, dat het denkbeeld van verbetering 
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der woningen voor de arbeidersklasse ook door die 
leerlingen ernstig ter harte was genomen. 

De door H . F . BULTMAN ingezonden teekening 
van een op het platteland in de Haarlemmermeer ge
bouwde arbeiderswoning, wordt door de tig. 52 — 54 
verduidelijkt. liet zijn twee aaneen gebouwde afzon
derlijke en overigens vrij staande woningen, tezamen 
lang 11.90 en breed 7.40 meter, waardoor elke wo
ning eene oppervlakte heeft van 44 centiaren en ver
deeld is in een achter- of zomerhuis, dat bij wijze van 
afdak is aangebouwd, lang 5.70 breed 2.40 nieter, 
waarin zich ook de eenige en hoofddeur bevindt, be
nevens eene slaap- of woonkamer, lang 5.70 cn breed 
3.70 meter, door een portaal nabij de deur met het 
zomerhuis vereenigd, en voorzien van een schoorsteen 
met fornuis, twee slaapplaatsen en eene daartusschen 
gelegen kast. In de richting van het achtcr-dakge-
deelte is op het midden tegen den lagen achtermuur 
voor elke woning een geschikt privaat, met een ge-
meenschappelijken beerput aangebouwd. 

Deze inrichting of woningen zijn opgesteld te 
midden van een door slooten afgedeeld terrein, dat 
volgens den inzender voor iedere woning een stuk 
bouw- of' tuingrond als aardappclcnland beschikbaar 
laat van 40 l l i jnl . roeden. De indeeling der wonin
gen is eenvoudig, passende voor een landarbeider, 
doch de samenstelling licht, als zijnde de muren één 
halven steen zwaar. Ofschoon op het platteland in 
Holland geringe woningen veelal met muren van één 
halven steen zwaar worden gemaakt, kan zoodanige 
lichte bouw toch niet anders worden gebillijkt dan 
ter vermijding van kosten, omdat die muren des 
winters de woningen te koud doen zijn. De inrich
ting is boersch, dat wil zeggen eigenaardig voor het 
doel geschikt; evenwel komen er omstandigheden 
bij voor, die moeten worden opgemerkt. Zoo kan b. v. 
aan de bergplaatsen onder de bedsteden (kleine kel
dertjes) geen licht of lucht gegeven worden, dan uit 
de woonkamer of het zomerhuis. Ook zijn deze beide 
vertrekken zuinig verlicht, vooral het zomerhuis en 
daardoor is de ventilatie niet geheel voldoende te achten. 
De kapconstructie is op zich zelve goed, recht landelijk 
en doelmatig ingericht, als zijnde het dak onder dc pan
nen, volgens den Catalogus, gedekt met riet a 31. cent 
per bos, verbonden tusschen wilgen leggaardcn a 37 
cent per bos met bandtecnen a 15 cent per bos; 
de verhooging evenwel van het achter-dakschild, dat 
bij wijze van afdak over het zomerhuis gaat, is niet doel-
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1 matig; men had het afdak liever over de spanten moe
ten doen gaan in plaats van die onnoodige verhooging. 

Op de bij dc teekening gevoegde beschrijving wordt 
vermeld, dat de kosten laag zijn; die vermelding 
wordt toegestemd: de bouwkosten toch v a n ƒ 7 5 0 . — 

t zijn laag, evenals de huur van ƒ 1.— per week voor 
elke woning met inbegrip van het bovengenoemde 
aardappelenland. Wij betwijfelen evenwel of in den 

1 regel soortgelijke gebouwen in het geheel voor de 
: opgegeven som en dan van goede materialen gemaakt 

|j kunnen worden; tot dien twijfel geeft ook de uitvoe
rige begrooting aanleiding, waarin voor één kub. meter 
metselwerk van vlakke klinkers in sterk tras ƒ 13.— en 

i voor een gelijke hoeveelheid metselwerk van hardgrauw 
; in bastaardtras ƒ 11.— wordt gesteld; deze en meer 
j op de begrooting voorkomende lage prijzen zijn 

niet die, waarvoor met betrekkelijk klein en dun 
werk, goed werk geleverd kan worden. Ons dunkt 
dat dc materialen en vervoerkosten, zonder verwer
king reeds die sommen zullen bedragen. Dc inzender 
geeft dan ook in zijne beschrijving op, dat op geen 
winst voor den aannemer is gerekend, als zijnde de 
uitvoering stuksgewijze in eigen beheer uitgevoerd. 

Bij het geheele ontwerp heeft op prijzenswaardige 
wijze ook zuinigheid voor den bewoner voorgestaan, 
blijkbaar ook uit het zooveel mogelijk buiten belasting 
houden van de lichtramen in dc eindgevels van het 
zoogenaamde zomerhuis. Als zoodanig verdient dan 
ook dit eenvoudige en goedkoope ontwerp in de rij 
der landelijke arbeiderswoningen, vooral niet het oog 
op nieuw ontgonnen polders, een goede plaats. 

Ken der belangrijkste inzendingen voor arbeiders
woningen is het door commissarissen cn directeuren 
der Naandooze Vennootschap de Houwkas, te Amster
dam, ingezonden model van twee arbeiderswoningen 
op de ware grootte. Door deze vennootschap was in 
1S07 en 1808 op een nabij en buiten dc Utrechtsche 
barrière gelegen weiland eene vereeniging van twee 
blokken, tc zamen bevattende acht-en-zestig woningen, 
opgericht, waarvan de tentoongestelde modellen op 
de ware grootte twee der arbeiderswoningen, elk van 
één verdieping, voorstelden, met dit onderscheid, dat, 
ten gemakkc der bezoekers van de tentoonstelling, de 
beide woningen door een binnendeur waren vereenigd. 

Door de figuren 55—64, genomen naar de teeke
ning van den bouw, die mede in het modelhuis was 
tentoongesteld, wordt een overzicht van dit belang" 

I rijk werk gegeven. 
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Bij de oprichting dezer woningen heeft voorname-
lijk het denkbeeld voorgestaan, om met het oog op 
voldoenden waarborg der rente voor den geldschieter 
en een niet hooge huur, aan arbeidersgezinnen een 
geheel vrije woning te verschatten, m. a. w. eene 
woning waarvan of waarin zij geen enkel gedeelte 
met anderen moeten deelen, zoodat in den waren zin 
des woords zoodanig gezin een huis met toebehooren 
heeft. Worden in den regel de woningen ten platten-
lande zoodanig ingericht en daargesteld, ecnige be- |j 
kendheid met de weinig beschikbare bouwgronden 
in groote steden, de hooge kosten van zoodanigen 
bouwgrond en niet het minst de natuurlijke gesteld
heid van den bodem te Amsterdam, die zelfs voor 
het lichtste gebouw, eene paalfundeering met veel 
grondmetselwerk vordert, doen het niocielijke van zoo- jj 
danige onderneming uitkomen. 

De ter tentoonstelling aanwezige modelwoning op " i j 
de ware grootte deed de moeielijkheid van zoodanige 
bouwwijze niet voldoende uitkomen, en het is ook 
daarom dat hierbij uitvoeriger schetsen van de ten
toongestelde teekeningen zijn genomen. Uit de tig. 
55 en Gü toch blijkt, dat er moest gebouwd worden 
in een polder, waarvan het maaiveld 1.20 en het 
zomer-niaalpeil 1.70 meter beneden het peil was ge-
legen, dat om de houten fundeeringwerken tegen 
vernietiging te vrijwaren, het bovenvlak daarvan 
moest worden gelegd op 1,80 nieter beneden het 
Amsterdamsche peil en dientengevolge om de vloeren ij 
der woningen of den beganen grond der omgelegen 
bestrating op een behoorlijke hoogte of 0.50 meter 
boven het peil te brengen, en deze woningen alzoo 
aan te trekken bij de overige gebouwen te Amsterdam, 
welke allen met den beganen grond boven het peil moe-
ten zijn gelegen, een hoogte van metselwerk beneden 
of tot aan grond van 2.30 meter noodzakelijk was, ter- jj 
wijl de hoogte der daarop gestelde opgaande muren 
voor de woningen van één \erdieping slechts 3.— 
meter bedraagt. 

Fig. 55 stelt op verkleinde schaal de ligging der 
beide blokwoningen voor; daaruit blijkt dat dc ge-
hcele bebouwing eene lengte heeft van 103.50 meter 
en eene breedte, met inbegrip van de 7.05 nieter 
brcede tusschenstraat en de plaatsen, van 40.80 nieter. 
Van die oppervlakte is bebouwd 2231 centiaren, 
welke, volgens ter tentoonstelling verspreide inlich
tingen, buiten aankoop van den grond hebben gekost 

ƒ 83,633.—, waarvan bijna | gedeelte werd gevorderd 
voor dc fundeering en grondwerken tot aan den be-

ganen grond. Elke centiare bebouwing komt alzoo 
te staan gemiddeld op ongeveer ƒ 37.— en iedere 
woning op ƒ 1234.— 

Tot aankoop van den grond werd ƒ 0.S5 per cen
tiare betaald. De bouw werd aangevangen, of wel 
de eerste paal werd geslagen den 5'i,;" November 
1867, terwijl de eerste helft der woningen op den 
1»»™ Mei en de tweede helft op den 18 |°" Juni 1868 
bewoonbaar werd gesteld. De huurprijzen bedragen voor 
de vier-en-vijftig woningen van één verdieping ƒ 1.50 en 
voor dc veertien van twee verdiepingen ƒ 3.— en 4.— per 
week. Door welwillende inlichtingen van een der com
missarissen vernamen wij, dat de uitkomsten, tot 
nu verkregen, gunstig zijn, dat de rente en het onder
houd door de huur gewaarborgd zijn en dat het onder
houd, waarbij ook het buitenschilderwerk, reeds voor 
vijf achtereenvolgende jaren is aanbesteed, terwijl ook 
voor het tweede vijftal jaren de onderhoudsprijs met 
het binnen- en buitenschilderwerk bekend is, alsmede 
dc grondlasten, die acht jaren na de stichting voorko
men. Door een en ander is alzoo de gestelde bere
kening gewaarborgd, gevoegd bij eene afschrijving 
op eerste uitgaaf. 

Iedere woning heeft met dc muren eene grond-
oppervlakte van 31.50 centiaren en bevat een por
taal, toegang gevende tot de voorkamer, groot 3.20 
bij 3.10 meter, na aftrekking der daarin gelegen 
bedstede. Uit die voorkamer wordt toegang gegeven 
tot het woonvertrek, groot 4.25 bij 3.20 nieter, 
waarin de stookplaats met kleine kast, eene aanrecht
baiik niet gootsteen, benevens eene open zoldertrap. 
In deze woonkamer bevindt zich de deur naar de 
plaats, welke laatste bij dc dubbel gekoppelde wo
ningen bij 4.50 meter breedte 3.—• meter diep, doch 
bij de enkele rij woningen niet een landelijk uitzicht 
6.75 meter diep is. Op die binnenplaatsen heeft 
elke woning een privaat, dat tevens het overtollige 
huiswater afleidt door gemetselde spruiten naar vijf 
onder den openbaren weg in de tusschenstraat gelegen 
overwelfde kuilen, hebbende elk een inhoud van on
geveer 9 kub. meter. *) Bovendien bevat elke woning 
een zolder met beschoten dak, over de gehcele woning 

*) Deze inrichting is in het jaar 1S71 veranderd, eu wel 
door het op deze huizen in toepassing brengen van Liernur's pneu
matisch rioolstelsel, waarbij aan de fneculiën en het buiswater 
elk een afzonderlijke afvoer wordt gegeven. De eerste stollen 
worden dagelijks ia nog verschen toestand ten dienste der land-
bemesting verwijderd, het laatste wordt door buizen afgevoerd 
naar de nabij liggende polderslootea. 

gaande, waarop tegen de scheidingmuur twee bed
steden zijn aangebracht. 

Ofschoon bijzondere goedkeuring moet worden toege
kend aan de verwezenlijking van het plan, om ter ten
toonstelling dc modellen van één of liever twee arbeiders
woningen op de ware grootte tc doen bouwen, waar
door het den bezoekers dezer internationale tentoonstel
ling zoo gemakkelijk werd gemaakt, een denkbeeld te 
verkrijgen van wat eene arbeiderswoning te Amsterdam 
is of zijn moet, had men ter wille van het bouwambacht 
en der bezoekers een betere afwerking gewenscht. Zoo 
waren b. v. de schoorsteenen inwendig niet bepleis
terd, maar lieten zij eene vereeniging van latwerk cn 
krullen zien; de bcnedcnschoorstcenpijp was niet niet 
het bovendeel vereenigd cn kwam daarmede niet 
overeen; aan den gootsteen was geene gelegenheid 
tot uitwatering gegeven; het dakraam 'op den zolder 
kon niet geopend worden, zelfs niet al ware het 
afgehangen geweest; ook waren er aan de deuren 
geene slotplaten, en in de stookplaatsen geene ijzeren 
platen aangebracht. 

Op het model in betrekking tot de woningen wer
den de volgende bemerkingen gemaakt, die allen 
gebillijkt kunnen worden, omdat bij gewijzigde uit
voering de kosten zouden zijn verhoogd, waarop 
bij dezen bouw, die, wat de fundeeringen betrof, 
reeds zoo groote bezwaren aanbood, zoo zeer spaar
zaamheid in acht genomen moest worden. Zij waren: 
dat bij verhooging van den benedenvloer de gele
genheid zou bestaan om luclitstrooining onder de 
vloeren aan tc brengen; dat er te weinig kasten 
waren, als zijnde er, behalve het kastje onder den 
gootsteen, slechts één kast die 0.75 breedte bij 
0.30 meter diepte had; dat eene richting der balklagen 
over de diepte der woningen een betere en sterkere 
constructie hadde gegeven, omdat daardoor meer ver
band tussschen die balken en de muurplaten zou wor
den verkregen, en de onderste gording ware gespaard; 
ook ware daardoor voorkomen, dat, zooals nu op de 
teekeningen werd aangetoond, de hielen der kap-
spanten door de zoldering behoefden te komen; 
daarbij zou het mogelijk geweest zijn, om de goten 
niet op, maar ter zijde van de muren te leggen, de 
laatstcn daardoor meer te beschermen, vooral bij het 
ontstaan van lekken in die goten; dat op den zol
der, aangezien het daklichtraam niet kan draaien, geen 
gelegenheid tot luchtdoorstrooming, die op natuur
lijke wijze zeer goed in de benedenwoningen wordt 
verkregen, was aangebracht; dat de schoorsteenpijp, 

DL. XXI. 

op den zolder in een der bedsteden, die bedstede 
moeielijk voor het gebruik maakt, en het beter ware 
geweest, dien schoorsteen tusschen de beide slaap
plaatsen in tc brengen, waardoor dan nog een vrij 
goede kast ware verkregen; dat de trap onbeschoten 
is, eene omstandigheid wel goed voor de reinhouding, 
maar toch ook veelal lastig voor op- en afgaande 
personen; dat bij het openen van het zeer goed 
geplaatste privaat buitenshuis voor de deur het 
lichtraam der woonkamer komt. Overigens verdient, 
om de zindelijkheid bij soortgelijke woningen, navol
ging het plaatsen van separatieschottcn zonder veel 
regelwerk, waardoor wel dc bcschotplaiikcn wat zwaar
der genomen zijn, maar toch stofverzameling voor
komen, ruimte gewonnen cn de gelegenheid tot ge
makkelijke reiniging gunstiger gemaakt wordt. 

Door de stichting dezer gebouwen is het denkbeeld 
om afzonderlijke of vrije woningen voor arbeidersge
zinnen tegen matige huur tc Amsterdam te bouwen, 
gelukkig geslaagd, en verdient dat, waar zulks ge
schieden kan, navolging. De koopprijs van den grond 
was te dezer plaatse in vergelijking met andere bouw-

: gronden betrekkelijk gering, doch de kosten van 
van den bouw op een laag polderterrein en den bouw 

! daarboven te brengen, vorderden daarentegen grootere 
uitgaven. De stichters of het bestuur der vennootschap 
dc Bouwkas, zijnde dc heeren. CJ. A . HEINEKEN 
en ïnr. J . C. D E VRIES als directeuren en mr. 
C. A . CitoMiiELiN, G . H . KUIPER en N . G . PIEIISON 

|I als commissarissen, mogen niet recht aanspraak ma-
I ken op dc erkenning dat zij met deze stichting 

veel hebben bijgedragen tot de in de laatste jaren 
j nicer en meer veld gewonnen hebbende overtui-
., ging, dat het plichtmatig is om ook door het 
,; oprichten van betere en gezonde woningen bij te 

dragen tot verbetering van den nuttigen arbeiders-
• ; stand. 

Eene teekening van vier eenvoudige één verdieping 
hooge arbeiderswoningen, waarvan een gedeelte door 
de tig. 65—67 wordt voorgesteld, werd ingezonden 
door A . M . A . GULDEN tc Zalt-Bommel; volgens 
de aanwijzing in den Catalogus zijn die woningen 
gebouwd te zamen voor / 2050.—, dat is per stuk 
voor / 512.50. 

Iedere woning is 5.60 nieter breed en heelt eene 
diepte van 7.— nieter, waarachter eene door een 
muur afgesloten plaats van 3.— meter diepte en 
daarop een vrijstaand privaat. 

4 
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Elke woning bestaat uit: een portaal, waarin een 
niet gemakkelijke trap is aangewezen, eene woonkamer, 
met stookplaats en kasten, ter grootte van 4.— bij 4.40 
meter, achter welke zich twee kleine slaapkamers, 
ieder met eene bedstede, bevinden. De omstandigheid 
dat, om uit de woonkamer naar de plaats of het 
privaat te gaan, steeds een der kleine slaapkamers 
moet worden doorgegaan, is niet aanbevelenswaardig. 
Ook is geen overwegende reden voor het geheel vrij 
staan der privaten op de plaats, waardoor tusschen 
den achtermuur van het huis en den privaatmuur 
een ondoelmatige ruimte van ongeveer 0.25 meter blijft 
bestaan; ten zeerste wordt betwijfeld, of deze ove
rigens vrij goede en tevens goedkoope woningen, wel op 
genoemde wijze zullen zijn gebouwd. De aangebrachte 
muurversieringen zijn niet doelmatig; de bekapping 
is ruim, eenvoudig en goed, alleen is op de middel
woningen één dakvenster op den zolder aangewezen. 
Bij de opgegeven kosten zullen zeker niet berekend 
zijn die van den vrij belangrijken ringmuur. 

Door P. KLEIWEG. DUSERINCK te Haarlem werd 
ingezonden een zeer net bewerkt model op '/,0 der 
ware grootte van een blok van vier arbeiderswonin-
gen, begeleid van zeer duidelijke teekeningen van 
die woningen op het Esseplein te Haarlem, zooals 
door het model worden aangewezen. Van de teekenin
gen zijn de hierbij gaande schetsen, tig. 68—72, geno
men, waarvan lig. 68 het algemeene grondplan aan
geeft, en waaruit blijkt, dat er op een terrein van 49.— 
meter lengte bij 32.— a 29.— meter breedte, twee ge
lijke blokken woningen zijn gebouwd, ieder blok bevat
tende vier afzonderlijke huizen, groot 8.70 bij 10.— me
ter, elk voor vier woningen ingericht, aan elkander ver
bonden door daartusschen gelegen portalen van 3.80 
meter breedte bij 5.20 nieter diepte, waarvan de helft 
met een genieenschappelijken gang voor elke twee 
woningen is bestemd. 

Tusschen de beide hoofdblokken is eene binnen
plaats niet bestrating en tuingrond of bleekveld, te 
zamen gemiddeld 10.50 meter breed, waarop voor 
de twee-en-dertig huisgezinnen twee afzonderlijk ge
legen waschkamers zijn geplaatst. 

Voor elk huis worden de vier woningen verkregen 
door een kruismuur, waartegen zich bij de inwendig 
wisselende hoeken, de schoorsteenen bevinden, die 
dus voor deze vier woningen, ofschoon met afzonder
lijke rookgangen voor elke woning, slechts één pijp 
buitendaks behoeven. 

Uit den voor vier woningen bestemden gang wordt 
toegang verleend tot een portaal, waarin een privaat, kast 
en gootsteen, en van daar naar de trap en woonkamer; 
de laatste heeft niet inbegrip dezer trap, die een hoek 
in de kamer vormt, 4.10 meter breedte bij 4.70 me
ter diepte en 3.16 meter hoogte; de met een 
plat dak afgedekte bovenverdieping is in twee dee-
len gescheiden en tot slaapkamer ingericht, waarin 
een ledikant is geplaatst; het andere tot trap
portaal met eene kast; beide deze vertrekken heb
ben onmiddellijk door ramen gemeenschap met de 

li buitenlucht. 
De stand van den schoorsteen in betrekking tot 

het eenige lichtraam in elke woning, maakt dat er 
bij dien schoorsteen, vooral als die door dc huis
vrouw gebruikt wordt, niet altijd voldoende licht zal zijn. 
Bij niet-voldöende natuurlijke luchtverversching is 
eene kunstmatige in den schoorsteen aangebracht, die, 

I volgens ontvangen inlichting, goed voldoet, en bestaat 
in eene rookbuis, als elleboog in den schoorsteenboe-
zem op ongeveer 2.30 meter boven den vloer aange
bracht, geschikt om de des winters te plaatsen kachel 
op tc nemen, en welke pijp in den schoorsteen door
gaat tot 0.50 nieter boven de afdekking. De bene-
denboezem, die 1.60 nieter hoog is, is door een stel 
niet gegalvaniseerd ijzer bekleede paneeldeuren afge-

; sloten, in welke op het bovenpaneel ventilators aange
bracht zijn. 

Ook zijn volgens inlichtingen de buitenmuren 
1 spouw gewerkt, en is daardoor het dubbel belangrijke 
'I voordeel van droge muren en warme woonvertrekken 
]! verkregen. 

Onder het bovengenoemde portaal is voor elke wo
ning een klein keldertje, dat gedeeltelijk onder den 

I hoofdmuur, die aldaar door een flauwen zwaren boog 
is ondervangen, tot onder de woonkamer doorgaat. 

\ Ofschoon niet van die hoogte, dat een volwassen per
soon daarin overeind kan staan, strekt toch dit ook met 
de buitenlucht in aanraking komende keldertje zeer 
ten gerieve der bewoners. 

Bij de dunne kapconstructie, die gereedelijk op de 
beschotstijlen kan rusten, worden de goten op de mu
ren gelegd. Om lekkages, waardoor zoovele nadeelen 
voor woningen ontstaan, gemakkelijker waar te nemen, 
had men die liever buiten de muren gebracht gezien. 

Ook moet de inrichting der bovenwoningen onder 
dit vlak liggende dak, zonder daarvan door eene zol
dering gescheiden te zijn, bij te veel warmte des 
zomers, des winters veel koude aanbrengen. Door het 

pleisteren van het dakbeschot is door den inzender I 
veel van dit gebrek weggenomen. 

De uiterlijke vormen zijn doeltreffend; door gekleurde 
lagen steen is eenige afwisseling aan de muurvlakken 
gegeven, en als de uitvoering der woningen, waaraan 
wij niet twijfelen, is als die van het model, dan vormen 
deze twee-en-dertig woningen een zeer net stel, dat 
den inzender (die vóór de daarstelling zich door be
langstelling in betere arbeiderswoningen gedrongen 
zag, het reeds elders, ook in het buitenland verrichte, 
ook hier te volvoeren) tot een blijvende cere strekt. 

Bij de keuze van den vorm en de inrichting dezer 
woningen had de inzender, tevens ontwerper, zijne 
aandacht het incest gevestigd op de tc 's-Gravenhage 
gebouwde villa-blokwoningen, waarvan ook ter ten- j 
toonstelling het vroeger genoemde keurige model 
aanwezig was, doch dat door den ontwerper volgens 
zijne zienswijze was gewijzigd. 

Van de belangrijke door dc Maatschappij tot Be- j 
vordering der Bouwkunst ingezonden stukken, vermeld 
onder N°. 44 van den Catologus, komen voor dit verslag 
in aanmerking de volgende stukken en uittreksels 
zooals die zijn voorgesteld door de fig. 73 tot 145 
en ontworpen of uitgevoerd door dc daarbij vermelde 
architecten, als: 

Door den architect J . II. LELIMAN: 
1°. Een schetsontwerp, dd. 1858, van een brandvrij 

woongebouw voor vier gehuwde arbeiders, tig. 73—76, | 
ontworpen in den geest van het te 's-Gravenhage en 
Haarlem verwezenlijkte villa-systeem, hierboven bclian- | 
deld, evenwel niet dit voorname onderscheid, dat de 
balklagen cn kap van ijzerconstructie zijn genomen en 
de woningen twee volle verdiepingen hoogte hebben. ; 
Een uitvoerige teekening van dit schetsontwerp komt 
voor op eene schaal van 1 : 100 in het Album van 'l 
Bouwkundige Schetsen enz. van J . II. LELIMAN, 
deel III plaat 20. 

Uit de schets blijkt, dat iedere woning bestaat 
beneden: uit een portaal, waarin de trap met cene 
kast daaronder, cene woonkamer, door een drielicht 
goed verlicht, breed 4.50 en diep 3.90 meter, tusschen 
den vloer en de bemctseling tusschen de balken 
hoog 2.70 meter. In deze kamer bevindt zich om 
den hoek achter de trap de stookplaats of het fornuis, 
en aan de tegenovergestelde zijde tegen den buiten-
muur, een werkplaatsje met aanrechtbank, gootsteen 
en waterton, benevens een met de buitenlucht in aan-
raking komend privaat en een groote kast. In het 

midden der kamer tegen den binnenmuur is de plaats, 
voor de kachel bestemd, welker rookgeleiding naar 
den schoorsteen wordt gebracht. De bovenverdieping 
bevat: het trapportaal, waarachter naar dc buitenzijde 
eene bedstede voor de ouders met klein lichtraam in den 
buitenmuur, cene slaapkamer van 3.40 meter breedte bij 
3.90 meter diepte, waarin in den binnenhoek een ledi
kant voor de jongens is geplaatst, en een kleiner vertrek, 
tot bergplaats en tevens tot slaapkamer voor de meisjes 
bestemd. Door den architect wordt medegedeeld dat 
zoodanig huis door hem met het terrein is begroot 
op de som van ƒ 6000.—, dat indien dc huurprijs 
voor deze tamelijk groote woningen wordt gesteld 
per weck en per woning op ƒ 1.75, dat is voor de 
vier woningen op ƒ 364.— per jaar, zulks nagenoeg 
gelijk staat met 6% van het kapitaal vanƒ6000.—, 
en dat de eigenaar van zoodanig huis in dat geval 
op ongeveer 4°/o netto rente van zijn geld zou 
kunnen rekenen. 

2°. Een schetsontwerp van twee gebouwen, waarin 
acht-en-twiutig woningen voor arbeidende huisgezin
nen, op een bepaald terrein, in eigendom toebehoo-
rende aan de vereeniging Salerno te Amsterdam, 
ontworpen in het jaar 1860, doch niet gebouwd. 
Van de hiertoe betrekkelijke schetsen, fig. 77—79, 
geeft tig. 77 het plan van den begancn grond, en blijkt 
daaruit, dat op een terrein van 24.— meter breedte en 
32.—• nieter diepte twee hoofdgebouwen met groote 
tusschen- en kleine achterplaats zijn ontworpen, waar
van het gebouw aan de voorzijde (zie de lig. 78 en 79) vier 
en dat aan de achterzijde drie verdiepingen hoog is, ter
wijl het voorgebouw voor zestien en het achtergebouw 
voor twaalf huisgezinnen is ingericht. Dc hoofdgebouwen 
zeiven hebben eene diepte van 10.30 meter en geven 
voor elke woning overvlocdigen, vrijen toevoer cn 
doorstrooming van licht en lucht. Tot de groote bin
nenplaats, zoowel als tot de achterwoningen wordt 
de toegang verkregen door een in het midden van 
het voorgebouw bestaanden en aan den openbaren 
weg door een hekwerk afgesloten open doorgang. 
De beide in het voorgebouw ter wederzijden van 
den doorgang gelegen woningen worden daardoor iets 
kleiner dan dc overigen; de woningen op dc boven
verdieping genieten daardoor het voordeel, cene kamer 
meer tc bezitten. De groote open plaats, die geheel 
bestraat cn van twee pompen voorzien is, heeft langs 
de huizen cene gemetselde bestrating van 1.20 meter 
breedte cn aan de einden te zamen twaalf kleine af
gescheiden bleekruimten. De 2.— meter breede kleine 
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plaats achter het achtergebouw is bestemd, zoowel 
om de woningen van die zijden geïsoleerd tc hou
den van aangelegen gebouwen of gronden, als om 
de woningen daar op eigen terrein van lichtkozij-
ncii te voorzien. In het voorgebouw bestaat voor 
elke der acht cn in het achtergebouw voor elke der 
zes woningen een gemeenschappelijke, gemakkelijk 
ingerichte bordes-steektrap, door alle verdiepingen en 
vrij naar elke woning doorgaande. 

Iedere woning bevat, behalve het gemeenschappe
lijke voor- of trapportaal, een eigen portaal, waarin 
een afgesloten van luchttoegang voorziene gootsteen, 
eene woonkamer, breed 3.50 diep 4.10 meter, met 
stookplaats, groote kast, eene alkoof met bovenkasten en 
een koker tot afvoer van vuilnis naar de op de binnen
plaats gestelde overdekte vuilnisbakken; verder eene ach
terkamer, breed 4.40 diep 5.20 meter, met twee kinder
slaapplaatsen, stooknis, twee groote kasten en een 
met de buitenlucht in gemeenschap gebracht privaat. 
Dc uiterlijke vormen, alsmede de aangewezen con
struction cn dc geheele inlichting voldoen aan de 
vereischten voor stedelijke blokwoningen. 

Van dit ontwerp waren ter tentoonstelling drie 
gekleurde teekeningen aanwezig; ook is het mede
gedeeld in het Album voor Bouwkundige Schetsen 
enz., bovengenoemd, deel I plaat 24. 

De ontwerper deelde ons mede: dat de huur voor 
de zestien voorwoningen op ƒ 2 . — cn voor de twaalf 
achterwoningen op / 1.50 per week kan worden ge-
gesteld ; dat alzoo van de acht-en-twintig woningen 
een jaarlijksche huurprijs van ƒ 2000.— zou worden 
verkregen, welke som tegen 7% rente een kapitaal 
vertegenwoordigt van ƒ 37,000.-— 

De begrooting van dit ontwerp bedroeg ƒ 35,500.—, 
hetgeen met ƒ 5000.— aan terreinkosten, honorarium 
voor den architect, opzichtersloon, enz. de totale kos
ten op ƒ40 ,500 .— en alzoo écu woning gemiddeld op 
ƒ 1150.— brengt. Uit die berekening volgt, dat den aan
deelhouders bij zuinige administratie en geregelde ver
huring, zou zijn uit te deelen 4% rente van hun kapitaal. 

3°. Bij de figuren 80—82 worden dc schetsen ge
geven van de teekeningen van een bekroond ontwerp 
van zestig woningen voor arbeidersgezinnen. Tot de 
samenstelling van dit ontwerp gaf aanleiding het uit
schrijven eener prijsvraag, reeds volle twintig jaar 
geleden door de Vereeniging ten Behoeve der Ar
beidersklasse te Amsterdam, in een tijdvak toen er 
in Nederland nog zeer weinig aan den bouw van 
verbeterde en doeltreffende arbeiderswoningen was 

gedaan. Een der eerste stappen tot deze verbetering 
was dan ook dc door genoemde Vereeniging uitge
schreven prijsvraag; zij verlangde daarbij inlichtingen 
en plannen. Onder de vele inzendingen genoot dit 
ontwerp de eer, dat het, na bcoordceling door zeven 
deskundigen, niet algemeene stemmen van het be
stuur der Vereeniging, bekroond werd met den uit
geloofden prijs van ƒ 300.—. 

liet ter bebouwing bestemde terrein heeft bij 
58.40 meter lengte 31.— meter breedte en is verdeeld 

| in twee hoofdgebouwen, over de lengte aan de einden 
| vereenigd, en eene binnenplaats insluitende van 38.— 

nieter lengte bij 10.20 meter breedte. Dc geheele 
bebouwing is omgeven aan de buitenzijde door een 
vrij voetpad of stoepbestrating van 2.10 meter breedte. 

Bij fig. 80 is slechts dc halve begane grond inge-
j deeld, als zijnde de andere helft gelijkvormig; fig. 81 

geeft evenzoo de indeeling van de bovenverdiepingen, 
terwijl tig. 82 voor de helft den buitenopstand en voor 

| de andere helft de voorname doorsnede over de lengte 
aangeeft. Het bij de schetsen gestelde renvooi geeft 

' voldoende inlichting betreffende dc indecling der wo-
I ningen; in hoofdzaak blijkt daaruit: dat op den be-
! ganen grond zestien woningen in vier verschillende soor

ten worden aangetroffen, de overige vier-en-veertig wo-
• ningen zijn op de l e en 2L' verdieping mede in verschil-
i lende soorten verdeeld, waarbij enkele woonkamers, 

en ook zulke woningen, die door aantrekking van 
meerdere vertrekken vergroot kunnen worden. De 
verschillende verdiepingen hebben tusschen vloer en 
zolder eene hoogte van 3.20 meter; de vertrekken 
zijn goed verlicht, en de inrichting der woningen is 
zóó, dat alle vertrekken goede luchtdoorstrooining 
kunnen hebben. De privaten, direct met dc buiten
lucht gemeenschap hebbende, zijn op de binnenplaats 
uitgebouwd, de trappen zijn ruime cn gemakkelijke 
bordes-stecktrappen, voor ieder hoofdblok in vijf goed 

! geplaatste verdeeld, terwijl de constructie van balk
lagen, bekapping en goten op doeltreffende wijze is 

! voorgesteld. De begrooting van dit ontwerp bedroeg 
ƒ 65,000.—, dat is gemiddeld ruim ƒ 1080.— per 
woning, en geeft voor een centiare bebouwden grond 
(de geheele bebouwde oppervlakte op 1425 centiaren 

| stellende) de som van ongeveer ƒ 46.—. Werd de 
wekelijksche huur gesteld voor de grootste woningen 
op ƒ 2.50, tot ƒ 1.50 voor de kleinere, dan zouden 
volgens den ontwerper, bij geregelde administratie, 
de aandeelhouders op 3 è % interest van hun kapitaal 
kunnen rekenen. 

4°. Op drie teekeningen werden even zoovele plannen 
van arbeiderswoningen voorgesteld, die door wijlen 
den architect J . WAKNSINCK , als lid der commissie 
tot inzending van een rapport aan Z . M . den Ko
ning in 1855 over de vereischten en inrichting van 
arbeiderswoningen, bij dat rapport met andere ont
werpen zijn ingezonden. Volgens genoemd rapport had 
de geachte inzender bij de samenstelling dezer ont
werpen de welwillende hulp ondervonden van den 
architect «1. II. L E M M A N , door wiens bemiddeling 
deze belangeloos vervaardigde ontwerpen door het 
bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst waren ingezonden. 

De figuren 83—91 geven als schetsen, uittrek
sels uit die teekeningen, en behoorende voor a. 
de fig. S3—85 tot een ontwerp van zes arbeiders
woningen voor de eerste of hoogste klasse; voor b. de 
fig. 86— 88 mede tot een ontwerp van zes arbeiders
woningen voor de tweede of middelklasse, en voor 
c. de fig. 89—91 tot een ontwerp van twaalf arbei
derswoningen voor de derde of laagste klasse. A l 
deze ontwerpen bevatten gebouwen van drie ver
diepingen hoog; bij het ontwerpen clerzclvcn is bepaald 
de toestand van Amsterdam in het oog gehouden, 
zijn de omstandigheden, die aldaar op het bouwen 
van woningen voor dc arbeidende klasse van grooten 
invloed zijn, in aanmerking genomen, en is daarbij ook 
voornamelijk gelet op het verschil bij de arbeidersklasse 
zelve bestaande, zoodat dan ook bij het ontwerp a. 
woningen uit vier vertrekken bestaande zijn voorge
steld, welke eene huur zullen vorderen, die niet zoo 
direct onder het bereik der arbeidersklasse valt; ter
wijl bij het ontwerp b. woningen uit twee en bij het 
ontwerp c. woningen uit één vertrek bestaande zijn 
voorgesteld. Dc goedkoopste klasse van woningen is dan 
ook meer geschikt voor arbeiders, die slechts geringe 
huur kunnen bekostigen, een klein gezin hebben of onge
huwd zijn; de middelste valt meer onder het bereik van 
grooterc en meer welvarende gezinnen, terwijl de ruimste 
woningen meer geschikt zijn te achten voor lieden uit den 
burgerstand, die een voordeeliger inkomen hebben. 

De daarstellingskosten dezer drie categorieën van 
woningen werden met inbegrip der paalfundeering 
begroot op: 

Voor de l e . klasse per woning ƒ 2300.— 
» ii 2 e . " u a a 1650.— 
ii ii 3 e . // ii n a 1100.— 

onder welke sommen ongeveer lU gedeelte voor de paal
fundeering is berekend. Daarbij is tot maatstaf aangeno-

I men, dat bij deugdzame constructie en om ongeveer eeue 
: bruto rente van 7 % over de bouwkosten op te leveren, 
'! de huurprijzen per woning respectievelijk zouden moe

ten worden gesteld op ƒ 3 . — , ƒ 2 . — en ƒ 1.50. 
Voor iedere woning der eerste klasse, waarvan 

fig. 83 het plan van den beganen grond doet zien, 
is met inbegrip der muren eene breedte van 8.60 
bij eene diepte van 9.80 nieter bebouwd; elk is ver
deeld in een gemeenschappelijk portaal en bordes-

1 steektrap voor de zes woningen, waaruit voor elk 
toegang wordt gegeven door een eigen portaal naar 

j eene woonkamer, groot 3.80 bij 4.50 meter, waarin 
! eene stookplaats en waarbij eene alkoof tot slaap

plaats der ouders, benevens een groote kast; uit 
| deze woonkamer wordt toegang gegeven tot eene 

daarmede gelijkvloers gelegen keuken, van 2.20 bij 3.90 
nieter, waarin een fornuis, gootsteen, rechtbank en 
twee kasten, benevens een koker tot verwijdering van 
afval; aan de achterzijde is de toegang tot twee slaap-

I kamers, ieder breed 3.60 diep 4.50 meter, voorzien 
van slaapplaatsen en kasten, terwijl in een derzelven 
zich een afgesloten en doorloopend privaat bevindt. 
Alle verdiepingen zijn 2.90 meter hoog, terwijl voor 
goed licht en ruime gelegenheid tot luchtverversching 
is zorg gedragen. 

Van de woningen der tweede of middelklasse 
geeft tig. 86 het plan van den beganen grond; de 
bebouwing voor elke woning heeft niet dc muren 
eene oppervlakte van 5.70 nieter breedte bij 9.69 
meter diepte. De trappen, kasten, slaapplaatsen, 

I privaten, enz. zijn ingericht als voor de woningen 
der eerste klasse; ook zijn de verdiepingen van ge-

! lijkc hoogte, doch de woonkamer, waarin dc eenige 
goed ingerichte stookplaats, is 3.40 nieter breed en 
4.30 nieter diep, terwijl de slaapkamer, die van twee 
alkoven en eene daartusschen gelegen kast is voor
zien, cn in welke kamer ook de toegang tot het 
vrije privaat is, eene afmeting heeft van 4.30 meter 
diepte bij 4.40 meter breedte. Dc kap, die bij de 
woningen der eerste klasse, op de gewone Ilolland-
sche wijze is samengesteld, en hier door schinkelspanten 
niet gebroken dakvlakken wordt gevormd, biedt zoo
wel hier als bij het eerste ontwerp, ruime en goed 
verlichte en door latwerken afgescheiden zolders aan, die 

' voor de bewoners kunnen worden verdeeld. 
Van de woningen der derde klasse, waarvan fig. 89 

het plan van den beganen grond aangeeft, is voor 
iedere vier woningen bebouwd eene lengte van 15.50 
bij eene diepte van 9.80 nieter. Over dc lengte zijn 
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deze woningen, evenals dc beide voorgaande cate
gorieën, gescheiden door een algemeen portaal, met 
bordes-stecktrap in het midden der lengte; doch over 
de diepte, door een scheidingmuur in twee gelijke 
deelen, zoodat dan ook het trapportaal verdubbeld 
is en de beide lange zijden als voorzijden zijn te 
beschouwen. Elke woning bestaat uit eene woonkamer, 
die met eene stookplaats — evenals die der voor
gaande woningen met deuren afgesloten — en eene ter 
zijde gestelde rechtbank, eene oppervlakte heeft van 4.30 
bij 4.50 meter, en waarmede verbonden zijn een 
alkoof tot slaapplaats der ouders, eene dito daar
tegenover voor dc jongens, en eene kleinere met 
deuren afgesloten slaapplaats voor de meisjes, eene 
ruime kast benevens eene dito, waarin een gootsteen 
en vuilniskoker en een daaraan grenzend uitgebouwd 
en met de buitenlucht gemeenschap hebbend door-
loopcnd privaat. Door de ter wederzijden voorgestelde 
uitgebouwde privaten wordt die soort van woningen 
minder geschikt geacht langs den openbaren weg, 
omdat die uitbouwingen daartoe een bezwaar zouden 
opleveren in verband met bestaande bouwverordenin
gen. Van den openbaren weg afgelegen, zijn zij voor 
eenvoudige woningen aan tc bevelen, en hebben zij 
zelfs voor kleine gezinnen met weinige of zonder 
kinderen te veel slaapplaatsen. 

Ofschoon deze woningen niet zijn gebouwd, ver-
meenen wij toch, dat deze ontwerpen, opgemaakt, 
zooals boven is gezegd, voor een aan Z. M . den 
Koning in 1855 ingediend rapport over de vcreisch-
ten cn inrichting van arbeiderswoningen, veel bevat-
ten, wat (zoo niet overgenomen of daartoe aanleiding 
gegeven hebbende) wordt teruggevonden in vele later 
te Amsterdam gebouwde arbeiderswoningen. 

5°. Bij de tig. 92 en 93 worden schetsen gegeven [ 
van het plan van den bcgancn grond cn van den voorna
men opstand der tentoongestelde uitvoerige teekeningen 
van acht-en-veertig arbeiderswoningen, in dc jaren 
1854 cn 1855 voor de vereeniging Salerno gebouwd 
op een bepaald terrein aan de Lijnbaansgracht bij 
het VVeesperplein te Amsterdam. In de Bouwkun-
dige Bijdragen, deel 15 pag. 317—342, wordt door 
den ontwerper onder den titel //Dc Arbeiderswo
ning" een zeer lezenswaardige beschrijving gegeven, 
waarbij tevens gevoegd was eene plaat, deze wo
ningen voorstellende; voor zooverre dat tot ons doel 
kan strekken nemen wij hier eenige aanhalingen uit 
dit stuk over. 

Dc beschikbare geheel regelmatige bouwgrond voor 

deze woningen had aan de Lijnbaansgracht eene 
breedte van 24.— meter en eene diepte van 32.30 
meter. De gebouwen zijn daarop geheel vrij van de 
nevengebouwen opgericht, en bestaan uit: een blok aan 
den openbaren weg, breed 20.— nieter, diep 7.00 meter, 
latende ter wederzijden een open gang van 2.— meter 
breedte, tot benadering van het tweede daarachter 
gelegen blok woningen, dat, rechthoekig op het 
voorblok, mede geheel vrij is gesteld, en eene lengte 
heeft van 22.40 bij eene breedte van 10.— meter, la
tende ook ter wederzijden achter de open doorgangen 
een vrije plaatsruimte van 24.70 meter lengte cn 7.— 
meter breedte ten dienste der bewoners. Deze plaats
ruimten zijn aan dc beide belendende zijden voor het 
grootste gedeelte vrij, slechts door lage schuttingen 
van dc aangelegen tuinen afgesloten, en verschaffende 
alzoo ruimen toegang aan licht en lucht, terwijl die 
plaatsruimten gedeeltelijk bestraat en gedeeltelijk 
met gras belegd en in zestien kleine vakken tot 
bleekvelden afgedeeld zijn. 

Het voorgebouw, waarin alle woningen over de ge-
hee.le diepte van het gebouw zijn, wordt daardoor 
meer vatbaar voor een vrije luchtdoorstrooniing dan 
de woningen in van het achtergebouw, die op de halve 
diepte door een middelmuur zijn gescheiden. Dit voor
gebouw bevat op vier verdiepingen zestien woningen, 
elke van twee kamers, de eene groot 4.— bij 4.— en 
de andere 4.— bij 2.20 meter, buiten de ruimte 
door kasten, portaal en slaapplaatsen ingenomen. 

Het achtergebouw bevat op vier verdiepingen twec-
en-dertig woningen; zestien daarvan bestaan uit één 
kamer, groot 3.40 bij 4.GO nieter, en de overige 
zestien uit twee vertrekken, het cene van 3.40 bij 
4.GO meter, het andere van 1.90 bij 4.GO meter. De 
verdiepingen zijn van vloer tot vloer genieten allen 
2.80 meter hoog. Elke woning bevat een alkoof tot 
slaapplaats, waarboven kasten, en een geschikte ruimte 
voor ijzeren kinderkribben, waarvan de Vereeniging 
aan elke woning één ten gebruikc gaf; eene kook
plaats of open schoorsteen met eigen rookkanaal, 
's winters af te sluiten, als wanneer cene kookkachel, 
die tevens tot verwarming dient, kan gebezigd wor
den ; voorts drie ruime kasten, in een van welke de 
gootsteen in gemeenschap met de buitenlucht is ge
plaatst, allen met bergplaatsen daarboven. Eindelijk 
heeft iedere woning een doorloopcnd privaat van ge
bakken aarden buizen met loodcn afsluitklep, een 
zoldcrruim cn een toestel tot bekom ing van duin
water, waarvan het gebruik vrij is. Alle kamers, 

trappen, portalen, privaten en zolders zijn goed 
verlicht. Voor luchtverversching zijn de boven
gedeelten der trapportaalramen als jaloezieën be
werkt; de kamerdeuren zijn boven manshoogte van 
openingen en schuiven voorzien; in elk kamer-licht-
kozijn is een benedenraam, dat opwaarts en een 
bovenraam, dat naar beneden schuift, terwijl enkele 
lichtramen der kleinere vertrekken tuimelend zijn 
gemaakt. De versche lucht stroomt, als de ramen 
gesloten zijn, in ieder vertrek langs cene te re
gelen opening in de plint; de bedorven lucht ont
snapt in den regel door het gat voor de kachelbuis, 
dat nabij de zoldering in den schoorsteenboezem is 
aangebracht. De grondoppervlakte van iedere bene
denwoning is in sterke metselspecie geplaveid. Tus
schen dit plaveisel en den houten balkvloer, is een 
luchtruim van 0.40 meter hoogte. De zolderruimte 
is voor iedere woning door latwerk in vakken afge
deeld. De zestien bleekruimten zijn beurtelings voor 
alle gezinnen beschikbaar. De privaatkuilen, vuilnis
bakken en afvalputten liggen allen buitenshuis; het 
regen- cn werkwater wordt op de opene plaatsen 
door putten en spruiten naar de gracht (thans ge
dempt en door een riool vervangen) afgevoerd. Voor 
iedere acht woningen is een in het midden gelegene 
bordes-steektrap. De vuilnisbakken, die op de opene 
plaatsen zijn, worden dagelijks geledigd. Deze twec-
en-dertig woningen brengen jaarlijks aan huur de 
som van ƒ 3100.— op. De zestien woningen in het 
voorgebouw aan de Lijnbaansgracht doen gemiddeld 
ƒ 1.50 huur per week; de bovensten ƒ 1.30. De 
huur der woningen vermindert naarmate zij op hoo-
ger verdieping gelegen zijn met 10 cent. De twee-cn-
dertig woningen in het achtergebouw verschillen van 
ƒ 0 . 8 0 tot ƒ 1 . 3 0 per week huur; de huren verschil
len aldaar naar hoogteligging der woningen 10 a 
20 cent per week. 

Aan de aandeelhouders in de Vereeniging werd 
volgens mededceling 4 ti 4J °/ 0 rente v a n hun 
inlegkapitaal uitgedeeld. In twaalf jaren tijds heeft 
de Vereeniging bijna den halven inleg aan rente terug
betaald, hetgeen een bevredigende uitkomst is. De 
candidatenlijst van huurders getuigt dat de woningen 
gewild zijn, terwijl er weinig schade door wanbetaling 
geleden wordt. Een der bewoners, die tot de eerste 
huurders behoorde, en daar tot in den winter 1870/71 
onafgebroken, dus gedurende ruim 15 jaren, heeft 
gewoond, verklaarde aan een der commissieleden, daar 
nog zeer naar zijn genoegen te wonen en tevens dat bij 

de geheerscht hebbende epidemische ziekten de be
woners dezer gebouwen, voor zoover hem bekend 
was, daar bijna niets van ondervonden hadden. 

6°. Een ontwerp voor den bouw van vier-en-zestig 
arbeiderswoningen, waarbij eene bewaarschool en vrije 
werkplaatsen achter die woningen, ontwopren voor 

: de vereeniging Salerno, en wel voor een nog onbe
bouwd daartoe aangekocht terrein, gelegen tusschen 

j de Utrechtsche en Wetering barrières te Amsterdam, 
met den voornamen opstand tegen het zuiden ge
keerd, aan een aldaar te maken nieuwen cn inet 
den Buitensingel evenwijdig loopenden weg. De uit
voerige en nette teekening van dit belangrijke ontwerp 
maakte het middelstuk van de aan de Maatschappij 

j! tot Bevordering der Bouwkunst ter tentoonstelling 
beschikbaar gestelde ruimte uit; die teekening had 

'. de belangrijke lengte van 5.50 bij eene breedte van 
2.50 nieter en was door die uitgebreidheid en hare 
sterke kleurentinten, naar het scheen, uitsluitend voor 

I de Internationale Tentoonstelling als bijdrage in klasse I 
(Huisvesting voor de arbeidersklasse) vervaardigd. 

! De figuren 94—98 geven een uittreksel en een over
zicht van dit belangrijke ontwerp, waarvan tig. 94 
het situatieplan, den stand in betrekking tot de 

: nabij gelegene gebouwen en bestaande of ontworpen 
wegen, aangeeft. Een tweede gelijksoortig ontwerp, 

• ofschoon minder uitgewerkt, was door den ontwer
per mede ter tentoonstelling ingezonden, doch dat 
ontwerp was vervaardigd vóór het eerstgenoemde, 

i en na het besluit van den Gemeenteraad, waarbij de 
breedte van den weg niet 4.— meter verminderden 
het aangekochte terrein met die ruimte verbreed werd. 

Het geheele bouwterrein heeft nu eene lengte van 
81.— bij eene diepte of breedte van 1G.— nieter. Op 
dezen door dc vereeniging Salerno van de Nedcrland-
sche Bouwmaatschappij tegen den prijs van ƒ 5.— 
per centiare aangekochten grond, is ontworpen een 
vier verdieping hoog voorgebouw, over dc geheele lengte 
doorgaande, buiten dc keukenuitbouwingen diep 11.— 
meter, waarin vier-en-zestig woningen, ieder uit twee 
kamers met keuken bestaande, benevens een lager 
achtergebouw, mede over de geheele lengte zonder 

j! de uitbouwing breed 5.— meter, bevattende in het mid
den eene bewaarschool van 07.50 centiaren oppervlak
te, dus voor ruim 100 kinderen ingericht, niet eene 
woning daarboven, en ter wederzijden begrensd door 
te zamen veertien werkplaatsen, met daarboven ge-
legen woonkamers voor ongehuwde gezellen. 

Blijkens het plan van den beganen grond, tig. 95, 
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zijn de distributie en inrichting van het aan den openba
ren of den nieuw aan te leggen weg gelegen voorgebouw 
de volgenden : over de lengte van 81.— nieter zijn ver
deeld zeventien afdeelingen, ieder van ongeveer 5.— me
ter breedte. Vier dubbele dezer afdeelingen bevatten 
ieder acht woningen met een gemeenschappelijken in
gang of portaal, waarin rechte steektrap; acht enkele 
afdeelingen bevatten ieder vier woningen met eigen 
ingang en trap. De woningen, die gelegen zijn in 
de twee afdeelingen, grenzende aan de middelafdee-
ling tot doorgang naar de achter gelegene bewaarschool, 
en werkplaatsen, hebben op de. drie bovenverdiepingen 
ieder één kamer, boven dien doorgang gelegen, meer 
dan de overige woningen. Iedere woning heeft eene 
voor- of zoogenaamde knappe kamer, waarin eene 
stooknis, slaapplaats (voor meisjes) cn kast, benevens 
eene doorgang met kasten; deze voorkamer, die van de 
overige deelen der woning zoo noodig is vrij te houden, 
heeft bij de helft of twee-cn-dertig woningen eene 
afmeting van 4.-— bij 4.—meter of 10 centiaren cn bij 
de overige twee-en-dertig woningen van 4.— bij 3.— 
meter of 12 centiaren oppervlakte; verder een woon
vertrek niet stook- en ventilatienis, de kamer breed 4.8Ü 
en diep 4.20 nieter, hebbende alzoo ongeveer 20 centi
aren oppervlakte, waarin of waarbij eene slaapplaats 
voor de hoofden van het gezin, een portaal tot ge
meenschap van de voor- en woonkamer, waarin twee 
ruime kasten en een ander portaal als toegang uit 
den gang, waarin eene kleercnkast. Het woonvertrek 
staat in onmiddellijk verband met een uitgebouwde 
kookplaats of keuken van 2.30 nieter breedte cn 
3.50 nieter diepte of ruim 7 centiaren grootte, in 
welke ruimte voorkomen: een fornuis met aschpot, 
daartegenover eene werk- of aanrechtbaiik, waar
bij eene kast met beglaasde deur, en eene kinder
slaapplaats (voor jongens). Tusschen de afgesloten 
ruimte aan den achtergevel bevinden zich een door
loopend privaat cn een gootsteen, waarbij eene berg
plaats voor brandstoffen is aangebracht. 

De benedenwoningen hebben een opene plaats of 
te beplanten bleekruimte, die uit de keuken door 
de deur tegenover dc slaapplaats wordt benaderd, 
onderling door laag hekwerk is afgesloten, en waarin een 
uitgang naar het doorloopende bestraatte 1.50 meter 
brcede voetpad tusschen die bleckruimtcn en de werk
plaatsen. Iedere woning heeft or) den zolder over 
een door hekwerk afgescheiden gedeelte te beschik
ken. Voor vrije lucht- en lichtaanvoer bestaat overal 
ruime gelegenheid. 

De stcektrappen zijn tusschen de booinen 0.90 meter 
breed en geven genoegzame ruimte voor het verkeer 
der bewoners. De zolderingen zijn tot wering van 
gedruisch geplafonneerd; de muren in de woonkamer 
ter lanibriseeringhoogte in kleurspecie gepleisterd en 
daarboven niet behangselpapier beplakt. De niiddel-
afdeeling van het voorgebouw, hebbende mede de 
ruimte of breedte eener woning, is voor de verdieping 
gelijkstraats bestemd als hoofddoorgang naar het 
achtergebouw, waarvan dc voorgevel op 10.— meter 
afstand van den achtergevel van het voorgebouw cn 
op 0.50 meter van den achtermuur der kcukenuit-
bouwingen is gelegen. Dit achtergebouw is twee 
verdiepingen hoog. Voor het midden van den door
gang heeft de ontwerper eene bewaarschool ontworpen, 
in welks half achtkanten voorbouw het portaal en 
dc privaten zijn gelegen. Het practisch nut van zoo
danige inrichting, zoowel voor de bewoners van het 
gebouw als voor de omgeving, zal niet worden be
twijfeld, evenmin als de werkplaatsen voor onge
huwde en op stuk arbeidende werklieden, waarvan 
ieder afzonderlijk of meer te zamen zulk eene werk
plaats huren en het daarboven gelegen vertrek kunnen 
bewonen. Voor die bewoners zijn aan de einden van 
het bestraatte voetpad tusschen de bleekruimten cn 
het achtergebouw de privaten aangebracht. 

Op verzoek van den ontwerper heeft de Com
missie het door hem vervaardigde eerste ontwerp, 
hiervoren genoemd, niet in plaat doen brengen. 
Zij wenscht van dit hiervoren omschreven ont
werp de aandacht van belangstellenden te vesti
gen op twee belangrijke punten, die in dit tweede 
ontwerp voor de vereeniging Salerno voorkomen, die 
als eene wijziging ten voordeelc van soortgelijke 
reeds gebouwde blokwoniiigcn zijn aan te merken, 
en wel : 

1°. Om aan iedere vier stuks van twee-en-dertig 
woningen een rechte steektrap cn gemeenschappe
lijken ingang te verstrekken, daar dit veelal bij 
andere groote blokwoniiigcn het geval voor acht 
woningen is. Hoe vrijer men een gezin kan maken 
en laten wonen des te beter. Om ieder gezin zoo
danig af te scheiden als gewenscht is, doen zich in 
groote steden bij dure of beperkte terreinen, die niet 
zelden aan drie zijden ingesloten en ombouwd zijn, 
vaak onoverkomelijke moeielijkheden voor, die, zoowel 
uit den aard van het terrein als door gewijzigde 
inrichting, door de vereeniging Salerno bij dit ont
werp ter gunste van het gezin des arbeiders, dat 
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die woningen betrekken zal, zooveel mogelijk zijn 
voorkomen; en 

2°. dat in dit ontwerp de architect er op bedacht 
is geweest, de slaapplaatsen voor de meisjes en jon
gens afzonderlijk te maken; voor de eene sekse in 
het voorvertrek, en voor de andere in de keuken, 
beiden buiten, doch in de onmiddellijke nabijheid 
van het woonvertrek, waarin de slaapplaats der ouders, 
en alzoo voldoende aan een goed toezicht, als aan 
de vereischten der zedelijkheid. De opstand van 
den hoofdgevel (fig. 98) levert het bewijs, dat een
tonigheid van lange gevels ook bij doorgaande ge
bouwen van gelijke verdiepingen en hoogte kan worden 
vermeden, en dat aan zoodanigen gevel zonder ver
hooging van kosten een verschillend karakter kan 
worden gegeven, eigenaardig aan het doel. Dit ont
werp is door strenge afscheidingen cn doorgetrokken 
brandgevels in zeven hoofddoelen afgedeeld, waarvan 
het middeldeel afzonderlijk kenbaar is cn ter weder
zijden zich vier verschillende soorten van symetrische 
gevels voordoen, die zich zeer duidelijk afteekenen, o.a. 
door vormen, verschil in de kleur der metselsteenen, 
de vormen en afmetingen der lichtramen, de dak
vensters, dc ingangen, en hetgeen met eenvoudigheid 
tot versiering is aangebracht, zoowel tot uiterlijke 
afscheiding der woningen door uitgemetselde hori
zontale cn verticale banden, als met het doel om aan 
te toonen, dat de bouwkunst, waar ook toegepast, 
en voor welk doel dienende, nimmer een naakte of 
arme kunst mag zijn. 

Naar de Commissie vernam, waren de huren 
voor deze woningen bij de samenstelling van dit 
rapport door het bestuur der vereeniging Salerno 
nog niet vastgesteld. Wij herinneren echter dc ver
klaring, hierboven aan liet slot van sub 5 gegeven, 
dat de Vereeniging sedert hare stichting 4 n 4J °/ 0 

rente aan hare aandeelhouders heeft uitbetaald; die 
omstandigheid doet vermoeden, dat dit ontwerp op 
gelijke grondslagen berust, en dat daaraan is verbonden 
een voortdurend streven van het reeds zoo loffelijk dooi
de Vereeniging betreden spoor tot verbetering der 
woningen voor den arbeidersstand. 

Om eenig overzicht omtrent de kosten van dezen 
bouw en de opbrengst der huren te bekomen, meent 
de Commissie, na verkregen inlichtingen van den 
architect, het volgende als een globale schets te mogen 
aangeven. 

Wordt de huur per woning en per week op ge
middeld / 2 — gesteld, dan geeft dat voor de vier-
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en-zestig woningen per jaar, of 52 weken, eene 
huur van ƒ 6656.— 

Stelt men de bewaarschool met de wo
ning daarboven op een huurprijs per 
jaar van „ 200.— 
en de veertien werkplaatsen met kamers 
daarboven, ieder voor twee vrijgezellen inge
richt, per stuk en per week, op een huur
prijs v a n / 2 . — makende vooreen jaar . » 1456.— 

Geeft dat een jaarlijksche huur van. . /8312.— 
Deze som vertegenwoordigt tegen 7 °/ 0 rente, 

waarvan voor onderhoud, aflossing en onkosten 3 °/0 en 
voor rentebetaling aan de aandeelhouders 4 °L, een kapi
taal groot / 118,700.—, dat naar de meening van den 
ontwerper, voldoende voor den bouw is te achten. 

De vereeniging Salerno, die reeds zeer bevredigende 
uitkomsten van hare werkzaamheden verkreeg, is er 
ernstig op bedacht, haren werkkring, om doelmatige 
woningen voor den arbeidersstand te bouwen, uit te 
breiden. Een door het bestuur van die vereeniging 
in het jaar 1869 aan belangstellenden toegezonden 
missive, tot aansporing ter deelneming in eencgeld-
leening groot ƒ 100,000.—, heeft, naar men vernam, een 
goed onthaal gevonden, cn werd aanvankelijk met ruime 
deelneming bekroond. *) Eene toevoeging aan het slot 
van dit besproken belangrijke ontwerp, van de bovenge
noemde missive wordt hier niet overbodig geacht, 
als makende het streven der Vereeniging cn de namen 
harer bestuurdcren bekend. Hare inhoud is deze: 

Amsterdam, 15 Mei 1S69. 

M. 

De vereeniging Salerno, opgericht in 1853, heeft 
het bewijs geleverd, dat doelmatige woningen voor 
minvermogenden te bouwen geene lonten; philanthropic 
behoeft te zijn, die slechts wegschenkt en geeft, maar 
mag er op wijzen dat eene rente van minstens 4 percent 
jaarlijks door haar gedurende haar bestaan is uitge
keerd, en de aandeelen daarenboven door de gebouwen 
voldoende zijn gewaarborgd. 

De steeds klimmende behoefte aan dergelijke wo
ningen noopt de ondergeteekenden bij deze de vrijheid 

*) Tot leedwezen der Commissie mag hier volgen, dat deze 

leerling voor do helft volgeteekend is, en de architect derhalve 

is belast geworden met den bouw vnu 40 woningen, welke op 

1 Nov. 1872 betrokken zijn. Het ontwerp zal, naar wij van 

de redactie vernemen, inet zijne beschrijving worden opgenomen 

in de Bonickmuliyt Bijdragen. 
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te nemen tot u te komen met tie vraag, of gij gene
gen zijt de pogingen der Vereeniging te ondersteu
nen door uwe inschrijving in eene geldleening van 
ƒ100,000 . — , verdeeld in aandeden van ƒ 3 5 0 . — . 

De Vereeniging heeft gemeend die geldleening te 
moeten en te kunnen aangaan, tegen eene rente van 
4 ten honderd in het jaar, met aflossing ;i pari door 
middel van annuïteiten, volgens het nevensgaand plan. 

Zij stelt zich voor, met het bedrag dezer geldlee
ning het terrein, reeds in eigendom bezeten, gelegen op 
den Buitensingel tusschen de Wetering en Utrechtsche 
Barrières, naast het gebouw voor Volwassen Blinden, 
te bebouwen. Het daar op te trekken gebouw zal 
zóó worden ingericht, dat aldaar ruimere woningen 
dan de nu reeds door onze Vereeniging gebouwde 
zullen gevonden worden. Ook de ongehuwde ambachts
man zal zoodoende betere verblijfplaats erlangen, daal
de hoofdbewoners in staat zullen zijn, hem een voeg
zaam vertrek tot zijn gebruik af te staan. 

Over den invloed der woningen op de gezondheid, 
zedelijkheid en huiselijkheid zullen wij niet meer 
behoeven uit tc weiden, vermits de ervaring dienaan
gaande zoo hier als elders voldoende bewijzen heeft 
geleverd. Uit dien hoofde wenschen wij op den inge
slagen weg voor te gaan, overtuigd dat nog zooveel 
in dit opzicht te verrichten is. Immers wonen in onze 
stad meer dan 23,000 menschen in kelders, die zonder 
uitzondering allen voor de gezondheid nadeelig zijn te 
beschouwen, terwijl een aantal, minstens hiermede gelijk 
staande, op kamers in sloppen en stegen gehuisvest 
is, die den bijzonderen en algelicclen gezondheidstoe
stand voortdurend bedreigen. 

Elk ingezeten, die helpen kan en wil , noodigen 
wij uit ons de hand te reiken, om mede te werken 
aan de bevordering van een gezond en huiselijk leven 
onzer min gegoede medeburgers. 

Over het bedrag der inschrijving wordt met Juli 
e. k. cene storting van 20 percent gevorderd, terwijl 
over verdere stortingen van hoogstens 20 percent, na 
voorafgaande schriftelijke kennisgeving in dit en liet vol
gende jaar, naar gelang der behoefte, beschikt zal worden. 

Het plan en de teekeningen der gebouwen zijn ver
vaardigd door den heer J . II. LELIMAN , architect 
alhier, Keizersgracht bij de Nieuwe Spiegelstraat, die 
zich bereid heeft verklaard aan belangstellenden daar
van inzage te geven. 

De hierbij gevoegde bewijzen van inschrijving zullen 
worden teruggehaald, terwijl tot het geven van alle 
inlichtingen ieder der ondergeteekenden bereid is. 

Commissarissen: 
MIL ABR. D E VRIES, 

W . F. GEBHARD, 

E . SïKÜTER, 
W. L . VAN COEVERDEN. 

Directeuren : 
DR. E . C . BUCHNEK, 

S. W . JüS. JlTTA, 
J . F . D E B E I S *). 

B . Door den architect P . J . H A M E R : 
Uitvoerige teekeningen van eenige blokken woningen 

te Amsterdam gebouwd, door en voor dc nog jeugdige 
bouwvereeiiiging Concordia, door welke vereeniging 
ook reeds, vooral in de daartoe geschikte gedeelten dei-
stad, zooveel is bijgedragen tot verbetering der wonin
gen voor den arbeidersstand; die teekeningen waren: 

1". Van vijf bijeen en gedeeltelijk aaneen gelegen 
blokken woningen, in schetsen voorgesteld door de 
figuren 99—107, van welke tig. 99 dc situatie en 
de onderlinge ligging der blokken aangeeft. Zij zijn: 
A . Een blok van vier-en-twintig woningen met en 
zonder slaapkamers, op de Lijnbaansgracht bij de 
Elandsstraat, hebbende eene lengte van 30.80 en 
diepte van 12.— meter, met daarachter gelegen open 
plaats en bleekvelden, waarop pomp, enz., die te zamen 
8.— meter diep zijn. B . Een blok van zes wonin
gen niet voor- en achterkamer, hebbende eene lengte 
van 10.— nieter en eene diepte .van 10.30 meter, 
niet den voorgevel uitkomende aan de Elandsstraat 
bij de Lijnbaansgracht. C. Een blok, bevattende drie 
woningen, uitkomende aan de zoogenaamde Gedempte 
Sloot (vóór die demping, in 1857, zeer eigenaardig 
Elands-stinksloot genaamd, doch sedert in eene vrij 
zindelijke straat veranderd), hebbende eene lengte 
van 8.20 bij eene diepte van 4.20 nieter. D en E . 
Twee blokken, te zamen bevattende acht-cn-veertig 
woningen met woon- en slaapkamers, gelegen bij 
de Lijnbaansgracht aan cn tusschen de Elands-
straat en de bovengenoemde Gedempte Sloot. Het 
blok E in de Elandsstraat heeft eene lengte van 
o(;— bjj e c n e breedte van 10.GO nieter, terwijl het 
blok 1), aan dc Gedempte Sloot uitkomende, en dat, om 
meer straatruimte en dientengevolge meer licht en 
lucht te verkrijgen, ongeveer 3.— meter is achteruit 
gebouwd, met eene vrije voorstraat, aan de binnen
plaats cene lengte heeft van 23.80 meter, en mede 
10.GO meter diep is. 

Dc blokken 1) cn E zijn gebouwd in liet jaar 
1859 voor de som van ƒ 37,100.—, dat is gemiddeld 
ongeveer ƒ 773.— per woning. De blokken A , B en 

*) Sedert overleden en vervangen door nir. W . M . L o o r s , 

Secretaris. 

C , te zamen drie-en-dertig woningen bevattende, zijn 
gebouwd in 18G0, voor de som van ƒ 3 5 , 5 0 0 . — bedra
gende gemiddeld per woning ƒ 1070.—aan bouwkosten. 

De benedenverdieping van het blok A (tig. 100) 
is bestemd tot verhuring aan neringdoenden, waar
toe de voorkamers als winkels zijn ingericht; achter 
den winkel is een slaapvertrekje niet aangrenzende 
woonkamer, licht en lucht ontvangende van de bin
nenplaats, ü e noodigc gemakken als kasten, stook
plaatsen, bedsteden, doorloopcnde gootsteencn en pri
vaten, welke laatsten in deze gebouwen' niet on
middellijk niet de buitenlucht in aanraking komen, 
en aldus zijn daargcstcld om vrijen afvoer tc vinden 
naar dc onder de portalen gebouwde algcincene 
gemetselde en overwelfde ontvangkuilen, zijn hier 
voldoende aangebracht. De bovenverdiepingen (tig. 

101) bevatten, voor de beide hoekgedeeltcn, wonin
gen over dc diepte doorgaande, niet voor- en achter
kamer, doch in het middelgedeelte acht woningen 
van één kamer, die voornamelijk gehuurd worden 
door en bestemd zijn voor gehuwden zonder kinde
ren. De afmeting der vertrekken is als volgt: Ver
dieping gelijkstraats: de winkel breed 4.40, diep 
3.70 meter, het slaapkamertje 1.90 bij 3.50 nieter 
en de achter-woonkamer, waarin de stookplaats, breed 
4.— en diep 4.50 nieter. Op de eerste verdieping, 
bij eene woning niet voor- en achterkamer: dc eer
ste breed 4.40, de tweede 4.— meter, beiden diep 
4.50 meter; bij ecne woning van ééne kanier, breed 
4.— en diep 4.40 meter; en op de tweede verdie
ping: de voorkamer breed 4.50, de achterkamer 
4.— meter, en beiden mede 4.50 nieter diep. 

Dc zolder, voor alle bewoners toegankelijk, bevat 
voor elke woning een afzonderlijke door rasterwerk 
afgesloten ruimte. 

Van het blok B bevat de benedenverdieping (tig. 
102) twee woningen, elk met voor- en achterkamer, 
kasten, slaapplaatsen, privaat, gootsteen, enz. en af
zonderlijken ingang aan de straat. De afmetingen 
dezer beide vertrekken zijn: de voorkamer 2.00 bij 
3.— meter en dc achterkamer 4.50 bij 4.70 nieter; 
tusschen dc beide woningen is de trap naar de twee 
bovenverdiepingen (tig. 103), die te zamen vier wo
ningen bevatten, ieder bestaande uit voor- en achter-
kanier, met dezelfde gemakken als de beneden
verdieping, hebbende de voorkamer 3.70 bij 4.— 
en de achterkamer 4.50 bij 4.70 meter oppervlakte. 
Ook bij dit blok is de zolder door rasterwerk in zoo
vele ruimten afgeschoten als er woningen zijn, terwijl j 

aan elk gezin één gedeelte ter beschikking is gesteld. 
Het blok C bevat op elk der drie verdiepingen even 

zoovele woningen. Op de beide bovenverdiepingen be
staat elke woning uit ecne woon- en slaapkamer en 
die op de verdieping gelijkstraats slechts uit één 
woonkamer, zijnde de ruimte, boven tot slaapka
mer ingericht, hier gebezigd tot doorgang naar de 
binnenplaats cn tot toegang naar de woningen in 
het blok A , op die binnenplaats ingaande. De af
meting van ecne woonkamer is 3.90 bij 3.80 nieter 
en van eene slaapkamer 3.80 bij 2.— nieter. De 
binnenplaats, die te gelijk voor dc bewoners dei-
blokken A , B en C dient, is tusschen dc blokken 
B en C en achter blok A gelegen en groot 200 cen
tiaren; daarop bevinden zich: cene pomp niet lantaarn, 
in welke eerste liet water van dc duinwaterleiding 
ten gerieve der bewoners is aangebracht, cn twee 
groote bleekvelden. 

De woningen der blokken 1) en E zijn in hoofd
zaak ingericht als die van blok B . In het midden 
van blok E is eene ruimte gespaard tot doorgang 
naar de 17.50 meter breedc en 20.— meter lange 
binnenplaats, waarop ruime bleekvelden, eene water
pomp, duinwaterleiding met lantaarn, en die langs 
bestrate voetpaden toegang geeft tot de woningen 
in blok 1), welke laatsten ook toegang bekomen uit 
de (Jedemptc Sloot. 

De figuren 104 tot 100 geven de voornaamste 
doorsneden en opstanden dezer woningen aan. Alle 
gebouwen zijn drie verdiepingen hoog; iedere verdie
ping heeft tusschen vloer en zolder de hoogte van 
2.80 meter. De vloeren gclijkstraats zijn genoegzaam 
boven den oniliggcnden openbaren weg verheven, 
zoodat er gelegenheid bestaat tot luchtdoorstrooming 
onder de vloeren. De uiterlijke vormen der gevels 
zijn welstandig en passend voor het doel. 

2". Van een blok van twee-en-zeventig woningen, 
gebouwd in het jaar 18G2, op den hoek van de 
Westerstraat en Lijnbaansgracht, voor de som van 

ƒ GG.820.—, dat is per woning gemiddeld ƒ 92S.—. 
Het geheele blok, waarop dc figuren 108—111 

betrekking hebben, heeft aan de straatzijde langs den 
voorgevel cene lengte van 82.50 meter cn langs den 
achtergevel eene lengte van 09.— meter. Zoowel van 
den vleugel in de Westerstraat, als van dien aan 
de Lijnbaansgracht, is de diepte zonder de uitbou-
wingen voor de privaten cn werkplaatsen 11.— meter. 
De hoofdverdeeling van dit gebouw wordt door tig. 
108 verduidelijkt. F ig . 109 geeft een vergroot ge-

5* 
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deelte van den plattengrond van verschillende wonin
gen aan, waarbij de hoofddoorgang naar de ruime 
binnenplaats met bleekvelden, pompen, waterleiding
toestellen, lantaarn, benevens de toegangen der wo
ningen, op die binnenplaats uitkomende. Zes der 
woningen gaan over de geheele diepte van het ge
bouw door en bevatten eene voorkamer, groot 3.60 
bij 4.10 nieter, eene achterkamer groot 4.10 bij 
4.50 nieter, en eene uitbouwing, waarin een niet de 
buitenlucht onmiddellijk in aanraking komend door-
loopend privaat, en een dito daaraan gelegen kleine 
werkplaats met gootsteen. Veertig der woningen be
staan uit eene voor- en slaapkamer, waarvan de 
eerste 3.60 bij 4.10 en de laatste 2.40 bij 4.20 
meter groot is. Zes-en-twintig woningen hebben 
slechts één kamer, die eene afmeting van 3.60 
bij 4.10 nieter heeft. Iedere woning heeft een met 
dc aangelegen woning gemeenschappelijk portaal, 
waarin zich de bordes-steektrap tot de bovenwonin
gen bevindt, en bevat voorts een goed ingerichte 
stookplaats, één of meer slaapplaatsen, kasten, door
loopend privaat, enz. De zolder is mede als bij de 
eerstgenoemde gebouwen in afdeelingen gesplitst, ten 
dienste der verschillende woningen. 

Deze woningen zijn met den voornamen gevel ge
legen aan de Westerstraat, eene straat van 28.— nie
ter breedte, vroeger Anjeliersgracht en in het jaar 
1863 door dc gemeente Amsterdam gedempt en in 
een breede en zeer ruime straat vervormd, waarin de 
flinke gevels (zie tig. 111) dezer woningen tot sieraad 
strekken. Naar men verneemt, bestaat bij het bestuur 
der Bouwvereeniging het plan, om op de ruime bin
nenplaats achter dit blok woningen een ruime be
waarschool voor de inwonende kinderen te bouwen. 
Ook maakt de nabijheid van een in dc laatste jaren 
belangrijk verbeterd en aangenaam gelegen plantsoen, 
ter plaatse waar voor ruim twaalf jaar nog een groote 
asch- en vuilnisbelt bestond, de bewoning dezer ruime 
woningen voor den arbeidersstand zeer gewenscht. 

3°. Van drie achter elkander gelegen en door ruime 
binnenplaatsen, van 14.— en 9.75 nieter breed, ge
scheiden blokken, te zamen zeven-en-tachtig wonin
gen bevattende. Het blok A (zie de situatie fig. 112) 
aan de Westerstraat uitkomende, niet het daarachter 
gelegene blok B heeft ieder eene lengte van 39.— en 
eene breedte of diepte van 11.— nieter; deze beide 
blokken, die in het jaar 1864 voor de som van 

/ 68,180.— zijn gebouwd, bevatten te zamen drie-
en-zestig woningen, gevende alzoo per woning eene 

bouwsom van gemiddeld ruim ƒ 1082.— Het blok 
C, uitkomende in de Anjeliersstraat, heeft eene lengte 
van 31.20 nieter bij eene breedte van 11.— meter 
en bevat vier-en-twintig woningen; het is in het 
jaar 1869 gebouwd en heeft bij aanneming dc som 
van / 28,387.—, dat is per woning gemiddeld ruim 
ƒ 1182.—, gekost. 

De voorname inrichting en verdeeling der wonin
gen wordt voor ieder blok door een gedeelte der plat-
tegrond-teekeningen door de figuren 113, 114 cn 115 
aangewezen. Pig. 116 geeft de voorname doorsnede 
van blok A , en de figuren 117—119 geven een 
gedeelte der voornaamste opstanden aan, die, voor 
het doel, van goede verhoudingen, doch van eenvou
diger vormen zijn, naarmate zij meer van den publie-
ken weg zijn gelegen. Ook deze blokken woningen, 
die in de plaats zijn gesteld — na de demping der 
Anjeliersgracht, thans Westerstraat — van oude en 
ondoelmatige gebouwen of' zeer slordige erven, heb
ben, behalve het nut dat zij den arbeidersstand aan
brengen, veel bijgedragen tot den welstand van dit 
gedeelte der stad Amsterdam. Aangaande dc verdee
ling dezer woningen wordt nog vernield, dat van het 
blok A aan de Westerstraat de beide vleugels inge
richt zijn tot zes woningen, met voor-en achterkamer 
niet keukentje, waarvan de voorkamer 3.40 bij 4. —, 
de achterkamer 4.— bij 4. — , en het keukentje 2.50 
bij 3.60 meter groot is, terwijl de beide evenzoo in
gerichte benedenwoningen nog daarenboven ieder een 
afgesloten cn vrij plaatsje hebben. De overige wonin
gen in deze blokken hebben meestal eene woon- en 
D 
slaapkamer, waarvan de afmetingen gemiddeld zijn 
voor de eerste 3.80 bij 4.— nieter en voor de 
laatste 2.80 bij 4.10 nieter. Zij zijn allen voorzien 
van bedsteden, stookplaats, privaat cn gootsteen (beiden 
doorloopend), kasten, afgesloten zolderruimte, enz. 
Ook zijn dc ruime binnenplaatsen niet bleekvelden, 
pomp of waterleiding, bestrating, lantaarn, enz. in
gericht als bij de vorige gebouwen. 

Behalve de teekeningen, van de bij sub. 1 tot 3 
vermelde negen blokken woningen, die te zamen 
tweehonderd-en-veertig woningen bevatten, heeft de 
bouwvereeniging Concordia, aan welker directie wij 
niet genoegen zien dc heeren C. P . V A N EEGHEN 
en H E N RICK S. V A N LENNEP , nog tijdens haar be
trekkelijk kortstondig bestaan opgericht: 

4°. Een blok van twaalf woningen, gebouwd in het 
jaar 1866 op den hoek der Elandsstraat en Lijubaans-
gracht, hebbende eene lengte van 21.60 meter bij eene 

breedte van 6.60 meter, en hebbende de som van 
ƒ 1 0 , 5 0 0 . — gekost. 

De omschreven woningen in overzicht te zamen vat
tende, volgt daaruit, dat voor de tien blokken, met 
tweehonderd-twec-en-vijftig woningen, die niet de uit
bouwingen ruim 3240 centiaren bebouwden grond in
sluiten, eene bouwsom is uitgegeven van ƒ246 ,487 .—, 
dat is per centiare bebouwing voor huizen van drie 
verdiepingen hoog, zooals zij allen zijn, een gemid
delde bouwsom van ongeveer ƒ 76.— terwijl die prijs 
gemiddeld per woning ruim ƒ 978.— bedraagt. 

Omtrent de huurprijzen per week diene van deze 
gebouwen het volgende overzicht. 

Voor de blokken A , B en C, sub. 1 genoemd. 
Eene woning met eene voor- en ach

terkamer. . ƒ 1.80 a ƒ 2.-
Eene woning met eene woon- en 

slaapkamer II 1.40 
Kene woning van één kamer 1.15 // 

1.50 
1.35 

Voor de blokken ü en E , sub. 1 genoemd. 
Eene woning niet woon- en slaapkamer, ge

lijkstraats f 1.50 
Eene woning met woon- en slaapkamer, eer

ste en tweede verdieping n \ .40 
Kene woning van één kamer, gelijkstraats . « 1.30 

en eene woning van één kamer, eerste en 
tweede verdieping i, 1.25 

Voor het blok van twee-cn-zeventig woningen, 
sub. 2 genoemd. 

Eene woning met voor- en achterkamer . . ƒ 2.— 
" a a woon- " slaapkamer . . // 1.60 
a n van één kamer » 1.30 
Voor de blokken A en B van te zamen drie-en-

zestig woningen, genoemd sub. 3. 
Kene woning, aan de Westerstraat uitkomende, 

niet voor- en achterkamer en keuken, gelijk
straats ƒ 2.85 

Een idem op de eerste en tweede verdieping n 2.75 
De overige woningen, bevattende: 

Kene voor- en achterkamer // 1.75 
Kene woon- en slaapkamer c/ 1.60 
en woningen van één kamer u 1.30 

Voor het blok C van vier-en-twintig woningen 
mede sub. 3 vermeld, 

Alle woningen van eene woon-en slaapkamer ƒ 1.60 
en eindelijk, voor het blok van twaalf woningen, sub. 

4 vermeld, die allen bestaan uit 
Eene woon- en slaapkamer . . . ƒ 1.30 a ƒ 1.50 

Zooals reeds is gezegd, zijn deze woningen allen 

en bloc gebouwd, met drie verdiepingen, eene om
standigheid waaraan men niet altijd de voorkeur 
boven afzonderlijk staande één verdieping hooge 
woningen moet geven; doch het laatste is te Amster
dam niet altijd aan te wenden, in aanmerking ne
mende: 1°. dat de gevorderde kosten der fundeerin-
gen bijna dezelfden zijn voor gebouwen van één of 
meer verdiepingen hoog, 2°. dat de kappen over één 
of meer verdiepingen bij dezelfde spanwijdte gelijke 
kosten vorderen en 3°. dat dc kostbaarheid van den 
grond, vooral in de bebouwde wijken, veel bijdraagt 
om zooveel mogelijk partij van den grond tc trekken. 

Blijkbaar was alzoo ook deze vereeniging, wier hier
boven genoemde woningen zijn gebouwd naar de 
ontwerpen van den architect P . J . HAMER , aan wien 
ook de directie over den bouw werd toevertrouwd, 
in ruime mate werkzaam, om het aantal dier vele 
ongezonde woningen in de achterbuurten van Amster
dam door ruime en frissche woningen te vervangen. 
Het is het bestuur gelukt, door goed gekozen bepa
lingen een goede harmonie onder de bewoners van 
hetzelfde blok of perceel te bewaren, dat daardoor 
dan ook in ruime mate bijdraagt tot de voortdurende 
reinheid, die allerwege in deze woningen heerscht. 
Tot zoodanige overeenstemming in reinheid draagt 
ook in groote mate bij de door de Vereeniging eigen
aardige cn navolgenswaardige wijze van verhuren in 
practijk gebracht, namelijk dat dc huurder, die twaalf 
weken achtereen volgend zijne huur geregeld heeft be
taald, de daarop volgende dertiende week geene huur 
behoeft te voldoen. Dat meer philanthropische veree-
nigingen het voorbeeld van deze vereeniging volgen, 
is een wensch, die hierbij wel mag worden uitgesproken. 

C. Door den architect J . D E H A A N . 

Eenigc zeer net uitgevoerde teekeningen van door 
hem gemaakte, doch onuitgevoerde ontwerpen in ver
band niet de verbetering van arbeiderswoningen, als: 

1". Dc uitvoerige teekeningen van eene buurt ar
beiderswoningen, ontworpen naar aanleiding eener dooi
de Maatschappij tot Bevordering der Houwkunst iu 
het jaar 1862, als tweede onderwerp uitgeschreven 
prijsvraag van eene zoogenaamde buurt arbeiderswo 
ningen op een terrein van 125.— nieter lengte en 45.—• 
meter breedte. Het ontwerp, waarvan de tig. 120 cn 
121 de schetsen der grondplannen van een der veer
tien regelmatige blokken, ieder van vier woningen, 
voorstellen, cn tig. 122 den voornamen opstand aan
wijst, werd door genoemde Maatschappij een tweede 
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accessit toegekend. Het was ingezonden onder tie spreuk: 
ff door wijsheid wordt een huis gebouwd en door ver
stand bevestigd." 

De beoordeeling der commissie, in wier handen de 
ingekomen antwoorden op de prijsvragen werden ge
steld, en met wier rapport zich het bestuur der Maat
schappij vereenigde, wordt gevonden in bijlage II van 
het verslag der twec-cn-twintigste algemcene verga
dering, gehouden te Amsterdam den 10 Juni 1804, 
bij welk verslag op de daarbij gevoegde plaat I, ook 
dit ontwerp is uitgegeven. *) Ofschoon naar die be
oordeeling verwijzende, kan hier worden vernield, dat-
elk blok in twee beneden- en twee bovenwoningen, 
ieder een afzonderlijken ingang hebbende, is verdeeld 
en dat iedere woning bestaat uit eene woonkamer, 
die 4.70 meter breedte cn 4.50 meter diepte heeft, 
ecne achterkamer, groot 4.70 bij 4.70 nieter, door 
een korten tusschengang niet dc woonkamer verbonden, 
eene kleine aan den gang uitkomende slaapkamer, 
die geen voldoende dagverlichting heeft, en met de 
daarin aanwezige kast en ledikant ecne afmeting van 
2.30 bij 2.40 nieter heeft, voorts cene waschplaats 
van 2.80 meter lengte en 2.40 meter diepte, waar
aan uitkomt een privaat, en waarvan voor dc boven
woningen de zoldertrap is afgenomen. In ieder hoofd-
vertrek bestaat gelegenheid om te stoken, allen zijn 
ruim en goed van kasten voorzien, terwijl voor dc beide 
hoofdvertrekken natuurlijke luchtdoorstroomiug kan 
worden verkregen door de in die vertrekken tegen
over elkander gelegen lichtramen. 

2". Eene teekening van drie arbeiderswoningen, dooi
den ontwerper als prijsontwerp voor deze tentoonstelling 
vervaardigd, en waarvan dc figuren 123—120 de 
schetsen geven. 

Volgens tig. 123 zijn de drie woningen geheel vrij 
gelegen op een afgesloten terrein van 28.— meter lengte 
cn IS .— nieter breedte, alleen aan de voorzijde of van 
den daarlangs gaanden openbaren weg te bereiken. 
Iedere woning, waarvan de beide uitersten bij wijze 
van vleugel aan dc tusschengelcgenen zijn aange
bouwd, heeft met de muren eene lengte van 11.20 
nieter bij cene breedte van 0.— meter en beslaat alzoo 
07.20 centiaren oppervlakte. Door de hoofdschikking 
dezer woningen heeft elk daarvan een vrije ruimte tot 
tuin of bleekgrond om zich. In elke woning is het 
woonvertrek niet een goed portaal, dat tevens toe
gang tot de waschplaats of het werkvertrek geeft, 

*) Zie de bijlage tot de « B o u w k u n d i g e bijdragen," Deel 

X I V . Stuk IU. 
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5.40 bij 4.60 nieter in oppervlakte, het slaapvertrek 
2.80 bij 4.80 meter, en dc waschplaats, waarin pomp, 
gootsteen, aanrechtbank, zoldertrap en een met de 
buitenlucht in gemeenschap komend privaat, van ge
lijke afmeting. De verdicpinghoogte is 3.05 meter, 
en de vloer ruim 0.40 meter boven den beganen 
grond gelegen. De versieringen aangebracht aan den 
voorgevel, waarbij de eindramen in de vleugels niet 
in overeenstemming zijn met die in den iniddelgcvel 
en die in de kamer boven dc zijlichten eene 1.20 
nieter hoogc muurvlakte vrij laten, doen de kosten 
van aanleg zoo hoog loopen, dat dc huur van ar
beiders geen gcnoegzanien waarborg voor voldoende 
rente geeft. 

3°. Eene teekening, mede ontwerp voor drie arbei
derswoningen, doch in dc lengte aaneen en onder 
één dak gebouwd (zie de schetsen tig. 127—129). 
De beide uiterste woningen, ofschoon evenveel ver
trekken bevattende, verschillen van inrichting niet de 
middelwoning; bij dc laatste is ter wederzijden van 
de hoofd-binnenmuur een gedeelte der nevenwonin-
gen, aan de ecne zijde bestemd tot privaat cn trap, 
waaronder kasten, en aan de andere zijde bestemd 
tot waschhok niet privaat, afgenomen. Achter die 
afgenomen ruimten bevindt zich cene slaapplaats, tot 
dc hoekwoningen behoorende. De beide hoekwonin
gen bevatten: eene woonkamer, breed 4.50 diep 5.00 
nieter, in welke de voorname en ruime stookplaats in 
het midden is gelegen, ruime zich onder de trap 
bevindende kasten cn het privaat daarnaast dat aan 
de buitenlucht uitkomt; eene slaapkamer, lang 4.50 
breed 2.80 nieter, waarin een ledikant, cn een wasch
hok met tocbehooren, lang en breed 2.80 nieter. De 

middelwoning bevat vertrekken van nagenoeg gelijke 
afmetingen; alleen is het waschhok minder breed 
(1.30 meter) cn het privaat ongunstiger geplaatst. 
Omtrent dc hoogte der verdieping cn van den vloer 
in betrekking tot den omliggenden beganen grond, 
geldt hetzelfde wat bij het voorgaande ontwerp is 

De opstand regelmatig cn bevat goede gemeld, 
vormen. 

4°. Dc teekeningen van het ontwerp eener beant
woorde prijsvraag, in 1S6S door cene bouwvereeniging 
te Utrecht uitgeschreven, cn wel: van een blok of 
buurt van twcc-cn-zcventig arbeiderswoningen, op een 
ietwat gierend terrein van ongeveer 90.— meter lengte 
en diepte, met den voornamen gevel aan den Kwak-
kcldijk. Op dit terrein heeft de inzender volgens de 
schets (tig. 130), drie enkele en twee gekoppelde 
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blokken woningen ontworpen, waarvan de beide blok
ken A aan den voornamen weg uitkomen, en waarvan 
fig. 132 den opstand van een dezer blokken geeft, 
terwijl fig. 131 een op grootere schaal gestelden plat-
tengrond van twee woningen doet kennen. 

De blokken zijn door ruime 6.— tot 8.— meter breede 
binnenstraten gescheiden. De beide niiddelblokken 
zijn met dc gevels 20.— meter uiteen gelegen, welke 
ruimte gedeeltelijk tot plantsoen is ingericht. Van de 
blokken A zijn de beide hoekwoningen twee, de 
overige woningen allen één verdieping hoog. Elke 
woning heeft een vrije kleine plaats met bleekveld, 
waarop voor elke twee woningen zich cene uitbouwing, 
tot portaal en privaat bestemd, bevindt. Voor lucht
en lichttoevoer is over het geheel zeer goed zorg 
gedragen. Elke één verdieping hooge woning heeft 
tusschen de buitenmuren cene breedte van 4.00 bij 
eene diepte van 8.20 meter en is verdeeld in een 
gang, toegang gevende tot de voorkamer, met stook-, 
slaapplaats en kast, van 3.70 meter breedte bij 2.90 
meter diepte, en tot de woon- of achterkamer, waarin 
eene slaapplaats, twee kasten en een grootere stook
plaats, van 4.00 nieter breedte bij 3.20 meter diepte. 
De afmetingen, constructiën en vormen vallen geheel 
onder het bereik van wat voor arbeiderswoningen wordt 
verlangd, hoewel de kleinere lichtramen in het mid
deldeel der bovenwoningen voor den welstand van dc 
voorgevels geen voldoende reden aanbieden. 

D. Door den architect E . MOLEMANS: 
Een ontwerp voor ecne biiurtarbcidcrswoningcn, waar

van de figuren 133—142 in schetsen, uittreksels zijn. 
Volgens het situaticplan (lig. 133) zijn op de ruimte van 
140.— bij 45.— nieter, in twee geregelde rijen, te zamen 
veertien stuks geheel vrij staande huizen opgericht, niet 
de voorgevels aan ecne straat van 10.— meter breedte 
uitkomende. Deze huizen zijn verdeeld in drie verschil
lende soorten, zoowel wat de inwendige vcrdeeling 
als de uitwendige vormen betreft en wel: in vier hui
zen (N°. 1) van twee verdiepingen, waarop betrekking 
hebben de figuren 134, 137 en 140; zes huizen (N°. 2) 
van één verdieping (zie de figuren 135, 138 en 141) 
en vier huizen (N°. 3) mede van één verdieping, 
waarop betrekking hebben de figuren 130, 139 en 
142. Dc eerste soort der huizen bevat ieder vier 
woningen, en de beide laatste soorten ieder twee, 
zoodat het geheele ontwerp zes-en-dertig wonin
gen bevat. Iedere woning heeft een afzonderlijken 
ingang, twee vertrekken van 3.20 bij 3.50 tot 

3.50 bij 4.— nieter, waarin eene stookplaats, drie 
slaapplaatsen, alsmede de noodige kasten; zoo ook 
eene afgesloten plaats, waarin de gootsteen, alsmede 
een goed afgesloten privaat, waarvan men gebruik 
kan maken zonder dat men zijne woning behoeft te 
verlaten — zeker verkieslijk, vooral bij ziekte of gure 
winternachten — en die van het noodige licht en 
lucht ruimschoots voorzien zijn. Onder twee der soorten 
van huizen zijn kelders aangebracht van 1.80 meter 
hoogte. De inrichting der woningen biedt bij alle 
gelegenheden (door het over de volle diepte dcrzelven 
doorgaan) de beste waarborgen aan voor een natuur
lijke en goede luchtverversching. Ten einde van den 
openbaren weg toegang te geven tot de ter zijden ge
legen deuren in de blokken N ° . 1 en N° . 2, strekt 
dc openbare weg zich tot achter die ingangen of 
deuren uit en is daarom een laag rasterwerk tusschen 
de blokken aangebracht, afgescheiden van de voor 
iedere woning vrije blcckruimte of tuin, waarop uit 
de achter-woonkamer naar twee zijden uitzicht is. 
Het verschil der uitwendige vormen neemt het een
tonige van gelijkvormige gebouwen weg. De zeer net 
in kleuren uitgevoerde teekeningen waren niet de 
eenige verdienste van dit ontwerp; ook om het vele 
goede in de schikking en verdeeling der woningen 
zelvcn werd de aandacht daarop bijzonder gevestigd. 

E . Door den architect D . J . SANCIIES: 
De steendrukplaat van een door hem vervaardigd cn 

in het jaar 1802 door de Maatschappij tot Bevorde
ring der Houwkunst met een getuigschrift en eerste 
premie bekroond ontwerp van een zoogenaamde buurt 
arbeiderswoningen. Met meer andere op deze prijs
vraag ingekomen ontwerpen, wedijverde dit, onder 
de spreuk: "Ce champ ne se fait telkment mois-
sonner, que les derniers venus n'y trouvent a glaner", 
met dat van den heer D E H A A N , hierboven bij litt. 
C, sub. 1 genoemd. Van dil ontwerp geven dc 
schetsen, tig. 144—145, de plattegronden van een 
der twaalf huizen, die geheel vrij van elkander aan 
ecne 10.— nieter breede straat staan, fig. 143 de 
situatie en tig. 110 den voornamen opstand in schet
sen terug. Eene beoordeeling van dit ontwerp is te 
vinden in het rapport der commissie tot beoordeeling 
der in het jaar 1802 uitgeschreven prijsvragen, in 
de bijlage tot dc / / B o u w k u n d i g e B i j d r a g e n " 
Deel X I V stuk III, waarbij ook dit ontwerp als 
plaat II is uitgegeven. Te dezer plaatse wordt dan 
ook dc korte niedcdeeling voldoende geacht, dat elk 
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huis is afgedeeld in twee boven- en twee beneden-
woningen, waarvan de eersten hare deuren naast el
kander naar dc straat gekeerd of in het front hebben 
en bij de laatsten de deuren voor iedere bovenwo- j 
ning in een uitgebouwd portaal op zijde zijn. Ook 
is, evenals bij het voorgaande ontwerp van den heer 
MOLEMANS , de openbare weg tot aan de zijpor-
talcn tusschen de 7.— nieter uiteen staande huizen 
verbreed, en aldaar afgescheiden door rasterwerk, 
waarachter zich voor elke woning eene afgesloten 
bleekruiinte bevindt. Zoowel de boven- als dc bene-
denwoningen bevatten ieder: eene woonkamer van 
5.30 bij 5.— nieter, met stooknis, slaapplaats en 
twee a drie kasten; eene achterkamer van 3.50 ii 3.SO 
bij 5.— meter, waarin eene stookplaats met fornuis, 
vier kasten en een doorgang tusschen de beide ka
niers; eene kinder-slaapkamer van 2.90 bij 2.— me
ter, die geheel binnenshuis ligt en slechts geleend 
licht of lucht uit een ander vertrek kan ontvangen, 
en waarin twee ijzeren ledikanten zijn gesteld, en 
eindelijk: een met steenen bevloerde waschplaats, 
groot 2.— bij 3.— meter, waarin een gootsteen niet 
aanrecht bank, bij welke waschplaats zich een naar 
buiten uitgebouwd doorloopend privaat bevindt. 

Met dit ontwerp is de reeks arbeiderswoningen, die 
onder N°. 44 van den Catalogus ingezonden is door tus-
schenkonist van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, daartoe zoo bereidwillig door de ge
noemde architecten in staat gesteld, voor zooverre 
dat de Commissie belangrijk achtte, besproken. 

Onder N°. 45 van den Catalogus zond de Maat
schappij van Weldadigheid te Frederiksoord het mo- j 
del eener kolonistenwoning in, met eene teekening 
van zoodanige woning, vervaardigd door een leerling 
van de bouwkundige teekeiisehool te Frederiksoord. 
Door dc figuren 140—148 wordt dit nummer ver
duidelijkt. Ofschoon niet als voorbeeld van schoone 
bouwkunst, is het evenwel gewenscht en nuttig hierbij 
eene wijle stil te staan, uit het oogpunt van min-
kostbaarheid en doelmatigheid, in betrekking tot het 
daarmede beoogde doel. 

Het model, op een tiende der ware grootte, is van , 
zeer goede bewerking, en strekt als modelwerk 
zoowel als om de zuivere lijnenteekeniiig, den leerling-
vervaardiger tot eere. Zoowel volgens het model 
als de teekening, is door zoodanige kolonisten-
woning eene ruimte ingenomen van 13.10 meter 
lengte bij 0.80 meter breedte. Van die lengte is 5.25 
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meter bestemd voor de woning, die, omgaande aan 
de buitenzijde, is gebouwd met censteens muren, 
en aan dc zijde der overblijvende lengte van 7.S5 nie
ter, die tot schuur is ingericht, met een halfsteens 
muren. Ook is de woning nog door halfsteens tus-
scheninuur in twee deelen gescheiden. Voor dc aan 
de lange zijde der woning geplaatste deur is geen 
portaal, maar geeft die deur dadelijk van buiten toe
gang tot de woonkamer en de keuken. Daar de toe
gang naar de woning vermoedelijk meer door den 
stal of dc schuur plaats vindt, is ook zoodanig por
taal overbodig. In de woonkamer is naast de deur een 
lichtraam van veel kleiner afmetingen dan dc andere 
lichtkozijnen. In den eindgevel bevinden zich twee 
gewone lichtkozijnen, waartusschen de schoorsteen of 
haard met groote voet- of kolkplaat onder den vooruit
stekenden sclioorsteenboezein. Naar de zijde der schuur 
zijn in de kamer eene bedstede en groote kast, waar
tusschen een doorgang tot de schuur. Ter zijde van 
de keuken is eene kleine, 2.— nieter brecde, slaapka
mer niet klein lichtkozijn in een tegen den schuur
muur geplaatste bedstede. 

Het gedeelte tot schuur bestemd, heeft houten 
gewecgde wanden op steenen voeting. Aan de achter
zijde heeft zoowel dc schuur als de woning een zoo-
genaamden lagen wand. Het bindwerk der schuur is 
eenvoudig, doch goed en sterk. In dc beide buiten
hoeken bevindt zich aan de voorzijde een varkenshok 
en aan dc achterzijde eene stalling voor twee koeien; 
de overige ruimte, alsook de zolder boven dc woning, 
dient tot berging van landbouwvoortbrengselen, 
gereedschappen, enz. Toegang tot de schuur geeft 
een stel wagendeuren in de lange voorzijde nabij de 
woning en een gewone deur tusschen de beide stallen 
in den eindgevel. Dc verlichting der schuur geschiedt, 
evenals die van den zolder boven de woning, door 
kleine lichtramen. Het geheele gebouw heeft een een
voudig sparrendak, dat op landelijke doch voldoende 
wijze tegen te veel koude of warmte beschermt en 
met stroo of riet op de gewone wijze is gedekt. 

De geheele inrichting draagt het kenmerk van 
eenvoud, blijkbaar niet het doel, om aan eene land
bouwende kolonistenfamilie slechts het noodige, maar 
daarbij ook het hoogst nuttige te verschatten, l iet doel 
der Maatschappij van Weldadigheid wordt voldoende 
bekend geacht, zoodat over het nut daarvan hier 
niet gehandeld behoeft te worden. Hun, die de kolo
niën van weldadigheid niet bezochten, kunnen de 
schetsen cn omschrijving dezer kolonistenwoning een 

— 70 — 

denkbeeld geven van de inrichting der woningen voor 
huisgezinnen van landbouwers. Om die inrichting meer 
algemeen, ook in het buitenland, bekend te maken, 
was het een gelukkige gedachte van het bestuur der 
Maatschappij van Weldadigheid, ook dit gedeelte hun
ner werkzaamheden in de koloniën ten toon te stellen. 

Eene teekening van arbeiderswoningen werd inge
zonden door Jou. MEKKING , te Bennokoni bij Wa-
geningen. Door dc figuren 149—151 worden in schet
sen uittreksels van die teekening gegeven, en wel 
de voorname indeeling van een der woningen, eene 
doorsnede over de diepte, en de opstand van eene 
der aaneen gekoppelde woningen. Of de woningen al 
dan niet op dc wijze als de teekening aangeeft 
gebouwd zijn, is ons niet kunnen blijken; ook is ons 
niets betrekkelijk dc kosten bekend; doch veel was 
er oj) de teekening dat. onverklaarbaar was, of dat 
aldus niet gebouwd kon worden, en dat niet bij de 
schetsen is overgenomen. Zoo waren op de vreemd
ste wijze de privaatloozingen juist door de grond
lagen der muurvoetingen snijdende, naar den privaat-
kuil gebracht, cn was de dichtkruining van dien kuil 
onbestaanbaar; van waar toch komt de vermindering in 
dc dikte van het metselwerk ? Op den rechtstandmuur 
heeft die dichtkruining de dikte van één steen en ver
mindert regelmatig tot ecu halven steen bij de sluiting. 

Iedere woning heeft met de muren eene lengte 
van 0.30 bij eene diepte van 0.55 meter, cn 
bevat een doorloopcnd voorhuis of gang vau 2.10 
nieter breedte, waarin een privaat ter zijtic van de 
buitendeur en eene voor zoodanige woning onge
schikte trap; de woonkamer is 4.— bij 3.CO meter 
groot, daarin bevinden zich op een goede plaats de 
schoorsteen cn twee kasten, waarachter een kleine 
slaapkamer tusschen de twee slaapplaatsen van 2.50 
meter diepte en 2.— meter breedte. Deze woningen 
zijn vermoedelijk voor eene plattelandsgemeente ont
worpen. Dc uiterlijke vorm laat niet toe den stijl pas
send tc noemen; datgene, waaraan wel de meeste ver
siering is gegeven, de dubbel getoogde privaatko
zijnen, is, indien die kozijnen voor deze woningen 
alzoo zijn ontworpen, het minst beduidende van 
deze inrichting. 

Bij drie verschillende teekeningen werden even 
zooveel verschillende soorten van arbeiderswoningen 
tentoongesteld, ingezonden door den heer W . L . 
VAN M E L R S , secretaris der Vereeniging tot Verbete-

DL. XXI. 
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ring der Arbeiderswoningen te Zwolle, vergezeld 
van de daartoe behoorende drie bestekken en voor-

j waarden van aanbesteding. De laatsten zijn door de 
Commissie niet opgemerkt; van dc teekeningen wer
den geene volledige schetsen genomen. De verschil
lende teekeningen werden ter onderscheiding met 
de letters a, b en c aangeduid. Blijkens de daarop 
gegeven aanwijzingen zijn dc woningen ontworpen 
door de architecten W. en F . C. Koen , en zijn er 
in het jaar 1SG1 twintig woningen gebouwd als 
op de teekening a waren voorgesteld. 

De woonkamer dezer woningen is slechts 3.10 bij 
2.25 nieter groot, buiten de daarin zich bevindende 
kast en bedstede. In de keuken, waarvan de afme
ting 4.10 bij 3.50 meter is, bevindt zich eene bed
stede, waardoor nabij den haard een lastige hoek 
wordt gevormd. Op de achterplaats, die 1.— meter 
breed is cn ten gevolge van beperkt terrein zoo klein kan 

, zijn, bevindt zich het privaat. Dc scheidiugmuur der wo
ningen eindigt tegen den middelstijl van het dubbele 
voordeurkozijn, hetgeen geen verband geeft. De opstand 
is middelmatig, doch de medaillonslijst niet aanbe
velenswaardig, omdat, zoo die op de juiste maat ge tee
kend is, zij te zwaar voor dit gebouw is. Eene door
snede tot verduidelijking der constructie bij deze 
woningen wordt gemist. 

De teekening b wijst een zeer eenvoudige indee-
ling aan van achttien soortgelijke woningen, die in 
het jaar 1SC3 zijn gebouwd. Het van buiten ingaande 
en in het achtervertrek ingebouwde privaat geeft in 
dat vertrek een onnoodigen hoek. De uitwendige vorm 

i is als van de woningen der teekening a, doch met 
! een eenvoudiger en doelmatiger gootlijst of betim

mering. 
De teekening c bevat een blok van twaalf wonin

gen, elk van twee verdiepingen hoog. De scheiding 
der woningen gaat niet afgebroken richting over het 
midden der lengte, zoodat deze woningen slechts van 
één zijde licht en lucht ontvangen, en daardoor on
voldoende geventileerd zijn. Een overdekte gang tot 
algcnieenen doorgang naar dc achterwoningen daar-
gesteld, is en kan goed zijn, doch dc plaatsing van 
een regel privaten in dien overdekten gang is zeer 
af tc keuren, geeft geen voldoenden waarborg voor 
zindelijkheid, zedelijkheid en luchtzuivering, waarom 
dan ook dit ontwerp niet nevens andere soortgelijke 
inrichtingen kan worden gesteld. 

Eene teekening van een blok arbeiderewoningen 
« 
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en een daarbij behoorend model, waartoe de figuren 
152—155 behooren, werd ingezonden door P . G. 
V A N DER SCHUÏT te 's-IIertogenbosch, onder N° . (55 
van den Catalogus. 

Dit gebouw is twee verdiepingen hoog en bevat 
zestien zoowel onder- als bovenwoningen, die ieder 
een afzonderlijken toegang hebben; de geheele lengte 
bedraagt ruim 52.— meter en de breedte 7.40 meter. 
De hoofdverdeeling geeft acht regelmatige vakken 
aan, waarvan de beide middelsten 7.20 meter breed en 
wat breeder zijn dan de overigen, die G.30 meter 
breed zijn. De indeeling van elke woning is zeer 
goed, zoo ook de natuurlijke ventilatie door de lig
ging der ramen. Klke woning bevat een ruim por
taal, geleidende naar de woonkamer, die 3.S0 bij 4.50 
nieter groot is; twee kleine slaapkamers van 2.30 
bij 2.30 a 2.30 bij 2.80 meter, en eene keuken 
groot 2.30 bij 4.— a 2.30 bij 3.40 meter. In iedere 
woning, die 3.15 nieter hoog is, bevat de woonkamer 
een goed geplaatste stookplaats, zoo ook de keuken, 
alwaar tevens het privaat met de buitenlucht in on
middellijke gemeenschap staat. Voor de stookplaatsen 
der woonkamer zijn ventilatiekanalen aangebracht; 
wijders heeft elke woning de voor eene arbeiders
woning benoodigde kasten en bergplaatsen, aanrecht-
bank, een goede zolderruimte, enz. Het voordeel van 
een eigen ingang voor iedere woning is mede zeer 
belangrijk, doch de plaatsing van de dubbele 
deurkozijnen, of liever de gekoppelde beide huis
deuren , door een segmentboog gedekt (zie tig. 
155) benadeelt den overigens zeer goeden gevelop-
stand. De vaneen gescheiden deurkozijnen in het 
middeldeel tonnen aan die van woningen tc zijn, 
wat van de anderen niet zoo duidelijk zichtbaar is. 
Bij het keurig en net bewerkte model viel die onge
lijkheid niet in het oog, omdat daarbij alleen liet 
middeldeel was gegeven, dat zeer goede en passende 
vormen aanbood. Eenige inlichtingen omtrent bouw
kosten, huurprijzen, enz. zouden tot een betere en 
juistere waardeering van dit zeer goede plan, waarbij 
ook de achterplaatsen van zeer doelmatige indeeling 
zijn, hebben bijgedragen. 

Onder N° . 05" van den Catalogus, stelde M . K . SMIT 
te Lochem eene teekening ten toon, houdende een 
plan voor arbeiderswoningen op het platteland. In 
den Catalogus stond bij deze mcdedeeling "ƒ29 .— "; 
zekerlijk heeft deze bijvoeging geene betrekking op 
bouwkosten of huur; wordt daarmede de waarde van 

! de teekening bedoeld, dan kan die aanduiding tot 

geene opheldering der waarde van het plan strekken, 

omdat de teekening niet volledig is. De figuren 156 

en 157, bestaande uit een plattengrond en opstand 

van den voorgevel, geven in schets deze teekening 

terug. Het ontwerp bevat twee woningen, samen-

verbonden en gebouwd op een rechthoek van 11.50 

meter lengte cn 9.30 nieter breedte. E lke woning is 

verdeeld in een voor- of woonkamer van 3.50 meter 

breedte en gelijke diepte, waarin de stookplaats en 

eene bedstede, de laatste in dc zoogenaamde deel uitge

bouwd ; de buitendeur geeft direct toegang tot dit 

vertrek zonder portaal of gang; een kleine opkamer, 

waarin eene bedstede en kast, wordende onder dit 

opkamertje een keldertje beschreven. Uit de woon

kamer komt men door een doorloop tusschen dc bed

stede en een zoogenaamde waschkeuken van 2.— bij 

1.20 nieter in de deel of het schuurvertrek, dat met 

i de daarin aangewezen stalletjes van 2.10 meter breedte 

(dus geschikt tot stalling van hoornvee) 5.00 nieter 

breed en 4.10 meter diep is. A a n het einde der 

stalling is het privaat binnenshuis aangebracht, dat 

daar eenige stalruiinte inneemt, waarbij de achter

gelegen hoek van de hand ligt. De voorgevel is é é n 

steen zwaar, de overige muren slechts een halven 

steen, doch in de achterhoeken door binnen pilasters 
1 tot é é n steen dikte versterkt. Daar er geene door-

snedeteekening is gegeven, doet de eenvoudige op-' 

stand, waarbij aan dc geheele hoogte der kap 2.80 

meter is gegeven, vermoeden dat die kap over 9.30 

meter diepte zeer vlak, of wel dat die niet eene zak-

goot bewerkt moet zijn; de laatste omstandigheid 

zou in strijd zijn met spaarzaamheid en doelmatig-

I heid. Dit overigens eenvoudige ontwerp bevat voor 

arbeidersgezinnen ten plattenlande, die in de gele

genheid zijn eenig klein vee te houden, enkele 

goede gegevens. 

Eene teekening van zeventig woningen voor de 

arbeidende klasse, in 1800 voor rekening van mr. 

O. O J . HoOUENDIJK VAN DoMSELAAR tc Tie l gC-

sticht, werd met een bestek ingezonden, door GERARD 

STOOPS. Het bestek werd niet bij de teekening ge

vonden. 

De teekening is ó f niet afgewerkt, of een uittrek

sel van de oorspronkelijke teekening; de vele daarop 

aanwezige potloodaanteekeningen kunnen ook het 

vermoeden wettigen, dat zij bij den bouw is ge-

:i bruikt, tot het uitzetten der hoofdverdcelingen, enz. 

De figuren 158- 160 geven in schetsen uittreksels 
dezer teekening, om de typen der woningen, de on
derlinge verdeeling en de opstanden te leeren kennen. 

Volgens het algemeen plan zijn deze zeventig wo
ningen gesticht en aaneen gebouwd op of om een 
langwerpig terrein, dat gemiddeld 155.— nieter lang is 
en eene nagenoeg evenwijdige breedte van 90.— meter 
heeft. De breedte van het terrein tusschen de gevels 
der ter wederzijden gestelde woningen, bedraagt nog 
volgens ecne aantcckening op de teekening 05.84 
meter, waarlijk cene breedte die met een veld gelijk 
kan gesteld worden, en indien dat aan de bewoners 
der perceelcn is afgestaan, uitmuntende tuinen of 
bleekgronden kan aanbieden. 

De hoeken en middeldeelen dezer woningen zijn 
twee verdiepingen hoog, dc daartussehen gelegene 
woningen hebben allen één verdieping hoogte. 

De indeeling der hoekgebouwen is verschillend, 
vandaar dat dan ook van die twee verdiepingen hooge 
hoekgebouwen, die 10.— meter lang en breed zijn, bij 
de figuren 158 en 159 de verschillende indcelingen 
met eene ter wederzijden daaraan sluitende woning van 
één verdieping gegeven zijn. Bij tig. 158 is het 
hoekgebouw in drie en bij tig. 159 in. twee wonin
gen afgedeeld, die allen uitgang op de groote binnen
plaats, en afzonderlijke ingangen aan de buitenzijde 
hebben. De doorgaande enkele woningen zijn bui
tenwerks 7.80 meter breed of diep. Elke woning 
heeft eene breedte tusschen de muren van 4.60 meter 
en bevat een gang van 4.40 meter diepte, toegang 
gevende tot de woonkamer, achterkamer en goed 
gelegen zoldertrap. De woonkamer, waarin een goede 
stookplaats, een slaapplaats en groote kast met berg
plaats onder de trap, heeft eene afmeting van 3.40 
bij 3.60 nieter, de achterkamer 3.— bij 2.70 nieter, 
en geelt behalve den toegang naar de groote binnen
plaats, tevens toegang tot de daaraan uitkomende 
kleine slaapkamer (vermoedelijk voor kinderen), die 
met inbegrip der slaapplaats 2.70 meter diepte cn 
1.50 meter breedte heeft. Van verdere betimmering, 
als aanrechtbank, keukenkast, gootsteen, enz. geeft 
de teekening geene aanwijzing; wellicht worden en
kele van die zaken door plaatselijke omstandigheden 
niet gevorderd. In hoofdzaak is evenwel de indeeling 
der woningen, hoewel zij klein zijn, zeer goed; de 
privaten zijn waarschijnlijk buitenshuis, hetgeen 
hier doelmatig geacht wordt. Ook is de opstand als 
hoofdvorm goed en zijn, te oordcelen naar de hooge 
borstweringen boven dc lichtramen, de zolders van 

borstweringen voorzien. Zeer misplaatst in deze op
standen zijn evenwel de deurkozijnen, die een vorm 
en afmeting aantoonen, volstrekt niet tot deze overi
gens vrij goede woningen behoorende, en afgaande 
op het goede dat in dit ontwerp wordt opgemerkt, 
is het moeielijk aan te nemen dat, wat den opstand 
betreft, de teekening met de uitgevoerde woningen 
overeenkomt. 

Op de teekening is geene enkele toelichting of ver
klaring, ook niets wat in betrekking staat tot de 
bouwkosten, de huur, enz.; alleen moet men beslui
ten, dat uit dc toevoeging tot dc beschrijving in den 
Catalogus, is op te maken, dat deze teekening met 
het bestek door den inzender voorde som van/'100.— 
verkrijgbaar werd gesteld, of, dat daaraan door den 

: inzender die waarde, wellicht met het oog op assu-
I rantie als anderszins, werd toegekend. 

ij 
| Ecne teekening of plan van woningen voor ge

huwde en ongehuwde werklieden, ingezonden door 
•i K . VERBURG ii .IR. te Nijmegen, doet een zeer samen

gesteld blok van zestien beneden- en vier boven-
; woningen kennen, die, hoewel iedere woning afzon

derlijk is gelegen, onder één bekapping zijn gebracht, 
doch niet een zoo belangrijke verzameling van hoek-, 
ki l - en schild kepers, dat een zoodanige bekapping 
wel kan gelden als een bewijs van verscheidenheid, 
maar ter oorzakc van de hoogcre kosten van aanleg 
en de kosten van onderhoud door daarbij voorko
mende lekkages, niet aanbevelenswaardig is. Door tig. 
161 wordt ecne schets van dc plattegrondverdeeling 
van twee woningen en door tig. 162 een gedeelte van 
den opstand voorgesteld. De eerste wijst, met de 
breedste zijde naar den openbaren weg, eene woning 
aan, die bij 7.30 meter lengte 5.— nieter diep is, alzoo 
ecne oppervlakte van 30.50 centiare beslaat en met 
eene gedeeltelijke uitbouwing aan de achterzijde, be
halve den gang, in vijf vertrekken, waarvan in drie 
stookplaatsen zijn aangebracht, is verdeeld. De tweede 
woning is aan de voorzijde 4.45 nieter breed en heeft 
8.— meter diepte; de toegang tot deze is op dc bin
nenplaats en wordt naar meer achter gelegen wonin
gen verkregen door een overdekten gang, aan den 
openbaren weg uitkomende. Eene voor- en ach
terkamer of keuken en kleine slaapkamer liggen 
met de trap, kasten enz. in goed verband niet 
elkander. Hoewel iedere woning op zich zelve is 
gelegen en de indeeling niet ongeschikt is, is eene 

I zoo samengestelde inrichting toch te kostbaar cn te 
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samengesteld voor arbeiderswoningen. De uiterlijke 
vorm heeft goede gegevens, doch dc versieringen van 
den bovengevel zijn niet gepast voor arbeiderswo
ningen. 

De Catalogus vermeldt, dat de bouwkosten van 
de beide woningen, gemerkt A , ƒ 1 4 0 0 . — bcloopen. 
Eene opgave der kosten van den geheelen bouw 
in betrekking tof de huurprijzen ware daarbij ge-
wenscht geweest, te meer omdat uit de gedeeltelijke 
kostenopgave moet worden opgemaakt, dat zoo niet het 
geheele ontwerp dan toch een gedeelte is uitgevoerd. 

Een ontwerp van verbeterde woningen, zooals die 
door de vereeniging "Eigen brood bovenal" te Leeu
warden zijn gebouwd, werd met toelichting en daartoe 
behoorende statuten, door die vereeniging ingezonden. 
De figuren 103—166 geven in schetsen eenige uit
treksels van dit ontwerp, dat bestaat uit vier blokken 
woningen, volgens de situatie (tig. 163) gebouwd opeen 
grond, welke voor die vier blokken 68.— meter lengte 
en 13.— meter diepte heeft, leder blok, twee aan twee 
op één lijn gelegen, in dc lengte gescheiden door 
een open met poort afgesloten doorgang cn in de 
breedte door een smallcn gang, bevat zes woningen 
allen van gelijke indeeling en één verdieping. De 
stichting had plaats in het jaar 1863. Het ontwerp 
was gemaakt door en uitgevoerd onder de leiding van 
den architect J . DOUMA. 

Bij de teekening waren eenige belangrijke beschei
den en statuten overgelegd, waaruit het volgende is 
overgenomen: 

"De aankoop van het bouwterrein, de opbouw, inct 
het toezicht cn schilderwerk heeft bedragen ƒ19 ,800 .— 
of elke woning de som van . . . . » 825.— 

//De oprichting is geschied door het Algemeen 
Diakengezelschap, naar aanleiding van een voorstel 
van het college werkende diakenen der Hervormde 
Gemeente te Leeuwarden. 

//Dc tinancieelc toestand dezer woningen was zeer 
gunstig; dc wekelijksche huur was per woning op 

ƒ 1 . — gesteld, en men meende dat de huur 1/3 meer 
kon opbrengen. Sedert dc huizen verhuurd waren, 
was de aanvraag om woning steeds grooter geweest, 
dan waaraan men had kunnen voldoen. 

//Eenige bij dit ontwerp gevoegde gedrukte statu
ten zijn in 185S gedrukt, cn tc bekomen bij J . R . 
MIEDEMA te Leeuwarden; zij bevatten goede wenken 
voor vereenigingen, wier doel een gelijke strekking 
heeft als die, waarvan deze inzending uitging." 

Betrekkelijk de situatie en inrichting der woningen 
1 worden de volgende opmerkingen medegedeeld. 

De woningen hebben allen hun ingang naar de 
buitenzijde; dc open middelgang van 2.— meter breedte 
is daarom zeer goed cn nuttig tot bereiking der 
achter gelegen woningen; de lange tusschengang heeft 
1.— meter breedte, en staat met den dwarsdoorgang 
in verband. 

In den smallcn tusschengang hebben de woningen 
geene uitgangen; alleen komt daarin van iedere woning 
een klein en hoog gelegen lichtraam uit, dat licht cn 

i lucht kan aanbrengen in liet achtervertrekje, dat tot 
wasch- of werkplaatsje is ingericht. 

Elke woning is overigens geheel op zich zelve cn 
bevat een vrij ruim portaal, waarin toegang tot de 
zoldertrap cn de woonkamer; de laatste bevat de 
stookplaats, is 3.60 meter breed en van den voor
gevel tot dc beide tegen den achtergevel geplaatste 
bedsteden 4.30 meter diep. Onder en vóór de trap is 
een ruime kast niet de woonkamer in gemeenschap, 
en onder die kast een klein keldertje, terwijl zich 
achter dc trap het kleine bovengenoemde waschver-
trekje niet het hooge licht bevindt, dat, evenals het 
portaal, 1.50 nieter breed en 2.50 meter diep is. 
Aangezien dc tegen den achtergevel geplaatste bed
steden het aanbrengen van lichtramen aldaar niet 
toelaten, is de ventilatie voor de woonkamer niet zeer 
voldoende, maar moet die worden verkregen met 
behulp van het hooge licht in de werkplaats. De 
privaten zijn aan de beide uiteinden, op ruim 6.— 
nieter uit de eindgevels, geheel afgescheiden van de 
woningen geplaatst, en zoo weinig in getal dat voor 
elke twee blokken of twaalf woningen vier privaten — 
dat is voor drie huisgezinnen slechts één privaat — 
beschikbaar is, hetgeen ter wille van dc zindelijkheid 
cn zedelijkheid geene navolging verdient. Ook zijn 
deze privaten te ver verwijderd van de woningen, 
die in het luidden der lengte zijn gelegen. Voor het 
midden van elk blok woningen aan de lange zijde 
is een regenwaterbak gelegen en tegenover of voor 
de middelpoort staat eene pomp voor welwater, beiden 
zeer goed gelegen. Voorts zijn de gebouwen omgeven 
door een rondgaande smalle doch doelmatige bestra
ting. De teekening, die van nette uitvoering is, geeft 
geene voldoende verklaring, waartoe de smalle tus-
schenstccg moet dienen, waarin zich geen uitgang 
bevindt; dit toch vordert dubbele muren en goten 
en geeft aanleiding tot voehtvcrzanicling ten nadeele 
der woningen. 

De constructie is eenvoudig doch passende, evenzoo 
de uiterlijke vormen; alles het bewijs dragende, dat 
bij voldoende inrichting en gepaste spaarzaamheid, 
het loffelijk doel, «verbetering van woningen", het 
streven van de stichters dezer woningen was. 

Een zeer belangrijke inzending met betrekking tot 
de huisvesting van den werkman was de door C. V E R -
MEYS, gemeente-architect te Utrecht, onder N°. 71 
van den Catalogus ingezonden teekening van een al
daar te bouwen kosthuis voor honderd ongehuwde 
ambachtslieden. 

Op deze uitvoerige en op groote schaal uitgevoerde 
teekening heeft betrekking een in het jaar 1868 te Utrecht 
bij P. W . VAN DE WEIJER gedrukte brochure met plan 
van deze inrichting, waarbij de hooge wenschelijkheid 
van zoodanige stichting voor Utrecht wordt aange- i 
toond, cn welke een voorloopige aanbeveling bevat j 
tot medewerking om een naamlooze vereeniging in 
het leven te roepen, werkende met een kapitaal van 
ƒ75,000.—, verdeeld in aandeelen van/'100.— voor i 
de oprichting van het kosthuis. Volgens die brochure J 
was het niet dc bedoeling, om de oprichting uitslui- | 
tend een werk der philanthropic te doen zijn, omdat, j 
door daaraan een zoodanig karakter te geven, de 
ambachtsman vernederd zou worden; het was dan 
daarom ook het voornemen, om niet tot de oprichting 
over te gaan, alvorens bewezen was, dat het kosthuis 
zonder liefdadige bijdragen zou kunnen tot stand 
komen en blijven bestaan. De statuten, die later aan 
de goedkeuring der deelnemers onderworpen zouden j 
worden, zouden evenwel de volgende bepalingen in- ' 
houden: 

1". Dat de aandeelhouders aanvankelijk niet meer 
dan eene rente van twee ten honderd van het be
drag hunner aandeelen zullen genieten; 

2". dat hetgeen na uitkecring dier rente overblijft, || 
zal aangewend worden tot aflossing van aandeelen, 
daartoe door het lot aangewezen, en 

3°. dat aan de houders van uitgelote aandeelen 
na aflossing een bewijs zal worden verstrekt, dat aan 
hen de rente van twee ten honderd zal ten goede 
komen, gelijk vóór dc oflossing hunner aandeelen, en j 
dat zij, na aflossing van het maatschappelijk kapitaal, 
mede-eigenaars zijn van het kosthuis. 

Bij dc uitgifte dezer brochure bestond er gelegen- {' 
heid tot aankoop van een stukje grond, aan den 
Daalschen Dijk, buiten de Catharijne-barrière, dat van 
voldoende grootte was cn zeer gunstig gelegen werd ge

acht voor den aanbouw van het kosthuis, dat de eerste 
doelmatige inrichting van dien aard voor ambachts
lieden in Nederland zijn zou, en waaraan te Utrecht, 
waar de fabrieksnijverheid een der voornaamste bron
nen van welvaart is, een erkende behoefte bestaat. 

De architect O VEUMEYS , een der tien personen, 
die de oprichting in de brochure aanbevelen, was 
de ontwerper van het plan op het gedachte stuk 
grond; de brochure bevat op twee daarbij gaande 
gesteendrukte plaatjes, waarvan eenige in dc hier
bij gaande figuren 107—171 geheel of gedeeltelijk zijn 
overgenomen, de verkleinde teekeningen van het ten
toongestelde plan. 

De volgende ter tentoonstelling gemaakte op
merkingen strekken tot verdere inlichting van dit zeer 
goede ontwerp. Het terrein, waarop de bouw is ont
worpen, heeft ongeveer den vorm van een rechthoekig 
trapezium aan den openbaren weg, of Daalschen Dijk, 
en is breed 40.—, en gemiddeld diep 47.— nieter. Op dit 
terrein heeft het aan alle zijden vrij staande gebouw aan 
den weg een hoofdgebouw van twee verdiepingen, breed 
37.— en diep 10.50 meter, waarin ruime eet- en 
verblijfzalen — de zaal op de verdieping zou eene 
afmeting hebben van ruim 18.— bij 10.— meter—, 
de woning voor den concierge, ruime vestibule en 
gangen, niet gemakkelijke en goed geplaatste trappen. 
In het midden van dit voorgebouw is op de ruime 
plaats aangebouwd een één verdieping hoog gedeelte 
van 9.— nieter breedte en 10.— meter diepte, uit
sluitend bestemd tot portierswoning cn goede lokalen 
voor den dienst, als: keukens, bergplaats en provisie
kamer. Ter wederzijden bevindt zich een vleugel over 
de geheele diepte gaande, mede twee verdiepingen 
hoog, die uit den aard der zaak lager zijn dan van 
het voorgebouw. Zij hebben een gemiddelde lengte 
van ruim 32.— en 40.— meter, beiden zijn ruim 
8.— nieter breed, en bevatten op elke verdieping een 
niet de trappen in goed verband staande gemakke-
lijken, ruimen en aan de einden verlichten gang, 
waarvan ter wederzijden op do beide verdiepingen 
toegang wordt gegeven aan te zamen 96 logeer-
of woonkamers voor ongehuwde ambachtslieden; elke 
kamer is goed verlicht, ongeveer 2.50 bij 2.50 meter 
«rroot; tusschen die vertrekken bevinden zich goed 
verspreide privaten en wasch plaatsen, liet geheele 
ontwerp is niet zorg opgemaakt en wijst het plan 
eener inrichting aan, waarvan de verwezenlijking iedere 
belangrijke plaats, en vooral den ongchuwden werkman, 
die geen eigen huis heeft, tot groot nut zou strekken. 
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Eene teekening van een blok van acht dubbele 
arbeiderswoningen was ter tentoonstelling aanwezig, 
doch ongenonunerd; blijkens de aanteckening op de 
teekening was zij ontworpen door den architect H . 
W . V E T H te Dordrecht. Onder de figuren 172—170 
worden eenige der voornaamste dcelen van dit zeer ! woningen, 
goede ontwerp in schetsen hierbij gegeven. Het 
geheele blok van acht aaneen gebouwde huizen, ieder 
eene onder- en bovenwoning bevattende, is öö.fSO 
meter lang en heeft de breedte van 0.75 meter. Klke 
woning hoeft een eigen hoofdtocgang en staat daar
door geheel op zich zelve. Ook zijn die toegangen 
niet bijeen gelegen, maar voor de boven- en onder
woningen aan de verschillende zijden des gebouws. 
Hike benedenwoning bevat een portaal, waarin ter zijde 
een met de buitenlucht direct gemeenschap hebbend 
privaat, daartegenover is de deur tot de goed verlichte 
woonkamer, die 4.— meter breed en 3.00 nieter diep 
is. De goed geplaatste schoorsteen heeft ter wederzijden 
eene kast, in cene van welke zich een turf koker bevindt 
in gemeenschap niet den zolder en de in het onderge
deelte van de kast geplaatste turfkist. Ter zijde van dc 
woonkamer is een kleine slaapkamer van 2.20 bij 
2.20 meter, licht ontvangende uit het portaal, cn 
waarin geplaatst is eene slaapstede voor de hoofden 
van het gezin. Achter de woonkamer is de overige 
diepte van hef gebouw ingericht tot een kleine keu
ken van 2.30 bij 2.50 meter, waarin eene stook
plaats, aanrechtbank en twee kasten ; voorts een tweede 
slaapkamer, groot 2.80 bij 2.50 meter, waarin twee 
kleine slaapplaatsen voor kinderen; terwijl de overige 
ruimte van L.50 bij 2.50 nieter door het por
taal en de stecktrap voor de bovenwoning is inge
nomen. Dc bovenwoning is van nagenoeg gelijke 
inrichting, met een kleine wijziging, veroorzaakt dooi
de trap in dc beide slaapkamers, waarvan die voor 
de ouders alleen maar ruimte voor de slaapplaats aan
biedt, en die voor dc kinderen wat vergroot is. 
Goede schikking, voldoende verlichting en ruime 
gelegenheid tot luchtverversching, zijn bij eenvoudige 
doch voldoende constructiën en passende vormen van 
het uitwendige aanzien nuttige eigenaardigheden dezer 
niet groote woningen. Elke woning heeft een vrije 
bleekruimte, gelegen tusschen twee soortgelijke blok
ken woningen, terwijl rondom de woningen, waarvan 
de benedenvlocren cene trede boven den beganen 
grond liggen, eene straat of voetpad gaat van Ongeveer 

1.40 meter breedte. 

Op de teekening wordt vernield, dat de kosten 

eener enkele woning f 1240. - bedragen. Uit een 
en ander is op tc maken, dat deze woningen wellicht 
in grooter aantal gebouwd zijn, en dat zij dan ook 
te Dordrecht zeker zullen hebben bijgedragen tot de 
zoo algemeen gewenschte verbetering van arbeiders-

Niet in den Catalogus opgenomen, doch tentoon
gesteld waren vier ontwerpen van buurten arbeiders
woningen, vermoedelijk allen opgemaakt naar aan
leiding eener door eene bouwvereeniging te Utrecht 
uitgeschreven prijsvraag. Door wie deze ontwerpen 
waren ingezonden, was mede onbekend ; drie dcrzel-
ven droegen evenwel een kenmerk of spreuk en wel: 
1°. Een met het motto: "Ieder huigje heeft zijn kruisje", 
2°. " " u " "Jacob van Kampen", 
3°. " ii " " "De verbetering van den werk

man zij ons voortdurend 
streven", 

en 4". Een zonder merkbaar kennelijk teeken of spreuk. 
Uit den aard der zaak kan van deze ontwerpen 

een vluchtig overzicht voldoende geacht worden. De 
tig. 177, 178 en 170 geven op verkleinde schaal de 
typen der woningen van het ontwerp: «Ieder huisje 
heeft zijn kruisje" terug, en wel tig. 177 den platten-
grond van een der twee verdiepingen hooge hoekge
bouwen en van een aangelegen woning van een 
verdieping; tig. 178 eene doorsnede, en tig. 170 een 
gedeelte opstand. 

Het geheele ontwerp bestaat uit tien blokken wo
ningen, op een bepaald vrij regelmatig terrein ver
deeld. Kik blok bevat zeven a tien woningen, waar
van dc hoekhuizen twee en de tusschenwoningen 
één verdieping hoog zijn. Elke woning heeft 7.40 
meter diepte met de muren, is binnenwerks 4.50 
meter breed cn verdeeld i n : een portaal niet trap, 
die voor het grootste gedeelte door de woonkamer 
gaat en waaronder eene slaapplaats; genoemde 
woonkamer is 3.40 nieter breed cn 4.— meter diep 
en bevat eene stookplaats, een kleine slaapkamer 
en een daarlangs gaanden achtergang. Op dc plaats 
wordt het privaat aangewezen. De hoekwoningen 
hebben in hoofdzaak een gelijke indeeling, doch niet 
gewijzigde trap en hoofddeur, welke laatste aan de 
achterzijde op den hoek is. De opstanden zijn een
voudig, doch voor het doel passende. Veel van het 
gegevene is vermoedelijk het gevolg van bij een pro
gramma gestelde bepalingen, der Commissie onbe
kend, doch gaarne erkent zij daarin eenige goede 

eigenschappen en doelmatig voorgestelde construc
tion. 

De figuren 180 en 1S1 zijn de schetsen of uit
treksels van het ontwerp geteekend: //Jacob van 
Kampen." Het geheele ontwerp is mede ingedeeld 
op een terrein als boven en maakt door de hoofdver-
decling aanspraak op doelmatigheid. De uiterste of 
hoekwoningen zijn mede twee, de overige woningen 
één verdieping hoog. De woningen der laatste soort 
hebben binnen de muren elk 0.00 nieter diepte en 
4.95 meter breedte; zoodanige woning is verdeeld 
in : een portaal met steektrap, eene woonkamer van 
3.40 bij 3.70 meter, waarin eene slaapplaats onder 
de trap; daartegenover bevindt zich de stookplaats 
met ter wederzijden eene kast; eene achterkamer van 
3.80 bij 2.80 meter, waarin twee kleine ledikanten 
tot kiuderslaapsteden geplaatst zijn; ecu daarin 
aanwezige kast geeft inet eene trap van eene kwart-
wenteling toegang tot een keldertje; verder een ach
terportaal, waarin naar dc binnenzijde een aldaar zeer 
ongunstig gelegen privaat is geplaatst. De plaatsing 
der ramen en deuren is goed, doch dc overhoeksche 
indeeling der ruiten niet geschikt voor het karakter 
van arbeiderswoningen. Dc benedenramen worden, 
zooals tig. 181 aanwijst, gedeeltelijk door buitenlui
ken gesloten, ecne inrichting, die voor buitenwonin
gen wel aanbeveling verdient. 

De figuren 182—184 geven in schetsen uittrek
sels van het ontwerp arbeiderswoningen onder het 
motto: //De verbetering van den werkman zij ons 
voortdurend streven." Deze woningen, die twee ver
diepingen hoog zijn ontworpen, hebben voor elke 
woning, na aftrekking der trapruimten, op het hart 
der binnenmuren genieten, eene lengte van 0.30; zij 
zijn buitenwerks 5.70 nieter diep. Dc plaatsing der trap
pen neemt een belangrijke ruimte in deze woningen 
in, die nuttiger bestemming had kunnen erlangen; 
ook wordt daardoor een dubbele bcnietseling voorde 
schoorsteenen gevorderd. Ofschoon de uitwendige 
vorm eenvoudig passend is, onderscheidt zich dit ont
werp niet op aanbevelenswaardige wijze. 

De figuren 185—187 zijn mede de schetsen eener 
ingezonden teekening voor arbeiderswoningen aan den 
Kwakkeldijk tc Utrecht. Ook deze huizen zijn twee 
verdiepingen hoog; evenals het voorgaande ontwerp, 
onderscheidt zich dit plan niet door een gunstige 
indeeling en wordt ook in waarde beneden dc beide 
eerstgenoemde ontwerpen, bij de tig. 177—184 voor
gesteld, geacht. 

De beschouwing der reeks van de ter tentoon
stelling ingezonden ontwerpen van al of niet uitge
voerde Nederlandschc arbeiderswoningen, die talrijk, 
maar toch niet te talrijk was, en bij de groote 
verscheidenheid aanleiding tot belangrijke beschou
wingen en vergelijkingen gaf, is hiermede geëin
digd. De meerdere uitvoerigheid der beschouwingen 
van deze ontwerpen boven vele der volgenden heeft 
haren grond in de meerdere bekendheid met de Neder
landschc woningen, en de daarvan tc verkrijgen in
lichtingen dan bij die van het buitenland. Evenwel 
bevatten ook dc buitenlandsche inzendingen op dit 
gebied, zooals zal blijken, zeer belangrijke stichtingen, 
die, ofschoon wegens verschil in luchtgesteldheid, 
aard en soort der bouwmaterialen, landaard enz. ten 
volle verdienen algemeen bekend te zijn. In volg
orde van den Catalogus komt alsnu: 

B E L G I Ë . 

Van de door het Bureau van Weldadigheid tc 
Antwerpen, waarvan president is baron V A N G R U B E X , 

ingezonden en bij N°. 98 van den Catalogus ver
melde plannen en teekeningen, werd opgemerkt: 
Eene teekening van een zeer belangrijke, vermoede
lijk in de laatste jaren opgerichte wijk woningen, 
vormende twee straten genaamd line de 1'Industrie 
en Rue-Bienfaisance, beiden door vijf blokken wo
ningen ter wederzijden bebouwd, en uitloopende op 
de Hue Scholier en Rue du Cimetière. In het geheel 
bevat deze stichting honderd-twee-en-tachtig wo
ningen, ingedeeld in gebouwen van twee verdiepin
gen hoogte. Eig. 188 geeft eene schets der alge-
nieene verdeeling, tig. 189 den plattengrond van 
drie op een hoek gelegen woningen, de figuren 190 — 
192 dc plattegronden van drie verschillende tot deze 
woningen behoorende typen, en tig. 193 den opstand 
van twee aan een binnenhoek uitkomende huizen, 
tevens den voor-en zijgevel aanwijzende. Elke woning 
heeft op zich zelve ecne binnenwerksche lengte en 
breedte van 5.— nieter, dus een bebouwd grond
vlak van 25 centiaren; deze oppervlakte wordt voor 
elke woning verdubbeld door de bovenverdieping, 
die met den daarboven gelegen zolder tot dezelfde 
woning behoort. De woningen zijn met of zonder 
portaal, in één groot of meerdere kleine vertrekken 
afgedeeld; die in kleinere vertrekken afgedeeld, heb
ben (zie tig. 190 en 192) een afzonderlijk slaap-
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kamertje cn keukentje of werkplaatsje, uit welk laat
ste, evenals uit de anders ingerichte woningen 
(tig. 191) toegang wordt gegeven tot de bij iedere 
woning behoorende afgesloten plaats of tuin, die in 
den regel 5.— nieter breed en 10.— meter diep is, 
en waarop zich in den verst van de woning verwij
derden hoek een vrij staand privaat bevindt, en nabij 
de deur der keuken of woonkamer een buiten-water
pomp met pompbak. Bij het derde type (tig. 102) 
is het privaat niet toegang van buiten in de kleine 
keuken ingebouwd, en de pomp daarachter gesteld. 
Eene bewaarschool is volgens tig. 188 achter deze 
woningen opgericht, allerwaarschijnlijkst geheel en 
alleen ten dienste der kinderen van de bewoners 
dezer huizen. De stand der ramen en deuren in deze 
ondiepe woningen, (in welke eigenschap zij van vele 
Nederlandsche gebouwen afwijken) veroorlooft een 
uitmuntenden licht- en luchttoevoer. Bij de hoek
woningen is op eigenaardige wijze voor ecne open 
plaats of tuin gezorgd, en hebben die alzoo niet het 
gebrek dat bij andere aaneen gebouwde hoekwoningen, 
ul . gebrek aan licht cn lucht aan de achterzijde, 
dikwijls wordt aangetroffen. De opstanden zijn regel
matig en goed en bieden niet het overige een zeer 
goede inrichting aan. 

Bij N°. 100 van den Catalogus worden genoemd 
teekeningen van arbeiderswoningen, ingezonden door 
CARKTTK-DOBUÜLS , te Mculebcke, bij Kortrijk. De 
teekening ter tentoonstelling met dit noniiner aange
duid is die van een belangrijk blok woningen, waarbij 
niet alleen woningen voor gewone arbeidersgezinnen 
zijn gegeven, maar ook zoodanige inrichtingen, welke 
voor die gezinnen bevorderlijk zijn tot beschaving of 
veraangenaming cn gelegenheid geven tot voeding 
van inwonende ongehuwden of gezinnen, die niet in 
dc gelegenheid zijn voor hunne spijsbereiding te zor
gen. De figuren 194—107 geven in schetsen uittrek
sels dezer belangrijke teekening. E i g . 194 geeft dc 
algemeene situatie aan, waaruit blijkt, dat het blok 
twee groote cindgebouwen en een groot middel-
gebouw bevat, die 9.90 a 10.20 meter breed zijn en 
waartusschen acht-en-twintig gebouwen van nagenoeg 
8.20 nieter breedte; de eersten hebben buiten de 
uitgebouwde bergplaatsen en privaten eene diepte 
van 9.—, de anderen van 7.00 nieter. Het geheele 
blok heeft dc belangrijke lengte \an 258.50 meter. 
Achter dit blok gaat een bcniuurde binnenplaats 
van 1.50 ïi 5.50 meter breedte, daarvóór is de openbare 

weg van 0.— meter breedte, en tegenover de woningen 
voor iedere woning een tuin van 00.— nieter diepte. 

De huizen zijn allen twee verdiepingen hoog, niet dit 
onderscheid, dat de hoekgebouwen en het niiddelgebouw, 
die blijkens de indeeling en de opstanden, (fig. 195— 
197) een meer algemeene strekking hebben, hoogerc 
verdiepingen bevatten. Dat aan deze inrichting eene 
spaarbank is verbonden, duiden de opschriften op het 
middelgebouw aan; de leden van die spaarbank hebben 
daar hunne vereenigingen; evenzoo cene school voor 
jongelingen cn cene muziekzaal; ook bevat dit gedeelte 
de woning voor den onderwijzer. De hoekgebouwen zijn 
tot restauratien met liet daartoe benoodigde ingericht. 
Alle vertrekken bieden door dc ligging der deuren 
en ramen goede gelegenheid tot ventilatie en licht
toevoer aan. De trappen cn privaten zijn allen 
doelmatig geplaatst; achter elk huis is een regenbak 
aangewezen, cn op verschillende plaatsen bevinden 
zich nabij den achter-afsluitmuur, de privaatputten. 
Deze lange reeks gebouwen, voor de tussehengebou-
wen zonder eenige afwisseling dan de muurvlakken 

J en de gelijkvormig getoogde kozijnen, geeft een een-
; tonig cn niet navolgenswaardig aanzien. Aan de beide 

I hoekhuizen en het middelgebouw is meer verschei-
I denheid gegeven, evenwel zijn daar de bovengevels 
• naar onze meening te sterk getoogd. Eenige inlich

tingen omtrent het gebruik dezer inrichting, de huur-
i prijzen, bouwkosten, enz. waren wenschelijk geweest 
i om deze vrij groote inrichting beter te kennen. 

De Gebr". VAN DAMME tc Bousselaere zijn blijkens 
de door hen tentoongestelde, in drie groote lijsten ge
vatte monsters, en de daarbij overgelegde stukgoederen, 
in den Catalogus onder N°. 1088 vernield, groote fa
brikanten in lijnwaden (linnen en wollen goederen). 
Bij die tentoongestelde goederen bevonden zich in 

; drie kleine lijsten de teekeningen en twee photogra-
phieën van door hen ten behoeve hunner fabriekar-

| beiders te Itousselaere opgerichte arbeiderswoningen. 
Ofschoon die teekeningen klein cn bij oppervlakkige 

beschouwing onbelangrijk schenen, bleken zij toch 
een nauwgezette beschouwing overwaardig te zijn, als 
bevattende bij eenvoudige en goede inrichting de 
bewijzen van de goede zorg der fabrikanten voor 
hunne arbeiders, zoowel wat hunne woning betreft, 
als de voor die bewoners in een fabriekdistrict gepaste 
gelegenheid tot uitspanningen. 

De inzenders onderscheidden hunne woninggroepen 
in drie modellen en wel door de letters a, b en c. 

Model a bevat volgens figuur 202 een rechthoek, 
aan drie zijden bebouwd door vier-en-veertig woningen 
en aan de korte vierde zijde gesloten door een hoofd
gebouw. Ter wederzijden bevindt zich aan de lange 
zijde eene straat van 6.80 meter breedte, (waar 
aan de linkerzijde een geheele rij gelijksoortige wo
ningen van twintig stuks) vormende deze vier-en-
zestig woningen met de daartusschen gelegen straat, 
het hoofdgebouw cn de erven, een rechthoek van 64.— 
nieter breedte en 95.— meter diepte. Het middel-
of hoofdgebouw is 14.— meter breed en 10.— meter 
diep en sluit een tot algemeen gebruik dienende bin
nenplaats af, die, een gelijke breedte cn ruim 70.— 
meter diepte hebbende, aan de drie overige zijden 
afgesloten is door de erven der omgelegen woningen. 

Op deze groote binnenruimte zijn verschillende 
inrichtingen daargesteld, die bij ledigen tijd tot ver
aangenaming der bewoners van de omgelegen wo
ningen strekken; zoo bevindt zich aldaar eene tent 
(C), voor muziek- en zanguitvoeringen bestemd; een 
bassin (B) tot verschaffing van water, met daarin 
geplaatste fontein; een theatertent (D) tot het geven 
van tooneelvoorstellingen; en een afgeslotene schiet
baan (E) met tweeledig doel, voor handboog en pis
tool. Het middel- of opzichtersgebouw (A), dat 
twee verdiepingen hoog is, bevat tegenover de schiet
baan gclijkstraats een ruimen doorgang tot dc groote 
binnenplaats en is voorts verdeeld in ecne woning 
voor den opzichter of magazijnmeester, een ruim ma
gazijn, een dito gang niet trap naar de bovenver
dieping, en cene koffiekamer en keuken. De rondom 
dit binnenterrein gelegen woningen zijn allen geheel 
vrij van elkander; hebben elk een eigen ingang cn 
een vrije plaats of tuin, de laatste groot 34.50 cen
tiaren, waarop een privaat, geheel vrij van de wo
ning liggende. Iedere woning, die 6.80 nieter diep 
en 4.00 meter breed is en dus eene oppervlakte 
van ruim 31 centiaren heeft, bevat ecne kelderver-
deeling als op den plattengrond bij G is aangewezen, 
terwijl de verdieping gelijkstraats, ingedeeld als bij II, 
bevat: eene keuken tevens eetkamer, eene weef
kamer en een gang waarin de trap naar de verdie
ping en naar den kelder. Op de verdieping inge
deeld als bij I, bevinden zich drie slaapkamers en een 
gang, waarin weder de trap naar den zolder. De 
uiterlijke vormen zijn zeer eenvoudig, wel wat 
eenvormig, maar geheel geschikt en ingericht om 
doelmatigheid van spaarzaamheid vergezeld te doen 
gaan. 

DL. XX. 

Model b, waarop de figuren 199—202 betrekking 
hebben, bevat blijkens eene bij de teekeningen gaande 
photographie, eene reeks aaneengelcgen woningen, 

; verdeeld volgens de plattegronden (tig. 199 en 
200) in twee soorten, en wel in woningen van 4.40 
nieter breedte en van (i.00 nieter breedte, beide 
diep 0.40 meter. Elke woning is, ofschoon aanecn-
gebouwd, evenals bij model 8 geheel vrij en heeft 

I een afgeslotene plaats van 0.— nieter diepte, waarop 
zich het privaat bevindt. Over den voor de woningen 
gaanden openbaren weg heeft iedere woning een stuk 
door heggen afgesloten bouw-of tuingrond ter breedte 
van de woning. Naar de grootte worden deze wo-

i ningen verhuurd voor 0 en 7 francs per maand. 
Aan de voorzijde hebben zij slechts één verdieping, 
die 3.00 meter hoog is, doch aan de achterzijde over 

i de kleinste halve diepte bestaan zij uit twee ver-
! diepingen, die slechts 2.20 en 2.— meter hoog zijn. 

In de balklagen benadeelt de verbreking dezer ver
diepingen de soliditeit, doch de geringe diepte, het 
vele verband der inwendige afscheidingen en de lichte 
bekapping schijnen dat gebrek te vergoeden. Daar de 
beide achterverdiepingen te zamen 0.80 meter hooger 
zijn dan de cene voorverdieping, maakt zulks dat ook 
het achter-zoldergedeelte zooveel hooger dan de voor
zolder ligt. 

Dc stand der trappen maakt het gebruik der 
!: verschillende vertrekken gemakkelijk. Elke woning 
! bevat op de verdieping gelijkstraats: eene woon

kamer tevens keuken, één a twee weefkamers cn 
Ij een gang tevens waschplaats, waarin kelder- en zol-
II dertrap, en op de bovenverdieping: 

Eén ïi drie kleine slaapkamers en een zolder. 
Model c eindelijk bevat de plattegronden van vijf 

, geheel op zich zelf staande woningen, elk omgeven 
door een daarbij behoorend terrein, dat gedeeltelijk 

( achter cn ter zijde van de woning tot moestuin is 
ingericht. Achter dezen tuingrond ligt bij elke wo
ning een tamelijk groot stuk bouwgrond. De hooft 1-

| verdceling dezer groep is (zie de figuren 203—-207) 
Ij zóó, dat bij de beide uiterste huizen en het middel

ste huis het meest of liever dubbel zooveel grond 
behoort, als bij de beide tusschengelegene woningen; 
de eersten hebben ieder 20 aren, dc beide laatsten 
elk 10 aren bouwgrond; zij zijn door heggen van 
elkander gescheiden; tusschen den tuin en de bouw
gronden is achter elke woning in de haag een bc-

j weegbaar hekwerk tot benadering en afsluiting aan-
'j gebracht. Iedere woning, die 7.— nieter breed en 

7 
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even zoo diep is, bevat op de benedenverdieping: eene 
woonkamer tevens keuken, eene weefkamer voor vier 
weeftoestellen, waarin de trap, een achterportaal of gang, 
tevens waschplaats; voorts op de plaats een aange
bouwd wagenhuis, waarachter een privaat en eene 
bergplaats voor gereedschappen; en op de bovenver
dieping, die tevens evenals bij model b slechts over 
een gedeelte van deze woning en met verschillende 
verdiepingshoogte gaat, drie kleine slaapkamers en 
een zolder. 

De beide photographieèn, die de teekeningen dezer 
woningen vergezelden, gaven het aanzien van de 
woningen der modellen a en b; daaruit was te zien, 
dat de bouwing bij en voor die woningen niet onbe
langrijk is; ook, dat de hoekhuizen bij die modellen 
twee geheele verdiepingen hoog zijn, en wellicht 
hooger in huur zijn, of door meer dan één huisge
zin worden bewoond. 

De werk- of weefkamers, die in elke woning wor
den aangetroffen, geven aan, dat de Gebr». D A MME 
het stelsel volgen om hunne fabriekarbeiders, of liever 
de in hun dienst zijnde arbeiders, te huis te doen 
werken, dat is te doen weven, spinnen of breien, terwijl 
slechts dc grondstoffen in hoofdzaak aan de fabriek 
zelve worden bereid of bewerkt. Het aangewezen 
opzichtersgebouw en het magazijn, in welk gebouw 
volgens korte aanwijzing op de teekening tevens eene 
school is, staven dat vermoeden. Voegt men daarbij 
dat deze fabrikanten bij de oprichting hunner wel 
kleine, maar toch doelmatig ingerichte en goed voor 
licht en lucht toegankelijke woningen, zorg hebben 
gedragen, om daarbij te voegen inrichtingen voor 
het onderwijs der inwonende kinderen en ter bevor
dering van gezellig samenzijn in vrije uren of dagen, 
ten einde daardoor het leven hunner werklieden te 
veraangenamen cn beschaving onder hen te bevor
deren, alsook, door het verschaffen eener bijzondere 
gelegenheid ter bekoming van levensmiddelen, dan 
kan de inrichting van Gebr*. DAMME , waarvan slechts 
kleine schetsen waren ingezonden, zeker aanspraak 
maken op den naam van goed te zijn. 

Een plan van arbeiderswoningen, mede te Rous-
selaere, onder N°. 110 in den Catalogus vermeld, inge
zonden door H . DIRCKX , vrederechter aldaar, was 
bij een der eerste bezoeken ter tentoonstelling als aan
wezig aangeteckend, doch is bij de latere bezoeken 
niet meer aangetroffen; de eerste indruk dezer wo
ningen was gunstig, het deed der Commissie daarom 
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leed, die niet nader te hebben kunnen opnemen, ten 
einde daarvan hierbij schetsen en beschrijving over 
te leggen. 

Een eenigermate uitvoerige beschouwing van het 
ontwerp der zeer goed ingerichte arbeiderswijk, door 
J . DÜYK Fii„s te Brussel onder N°. 114, met meer 
voorwerpen ingezonden, en van welk ontwerp de 
fig. 208—210 in schetsen uittreksels der juiste en 
goed uitgevoerde teekeningen geven, was der Com
missie niet alleen mogelijk door het opnemen der 
teekeningen, maar ook vooral door de duidelijke 
en uitvoerige beschrijvingen, die door dezen bekwamen 
en ijverigen industrieel, zoowel bij deze teekening 
als bij zijne overige inzendingen, waren overgelegd. 

Volgens de situatie (tig. 20S) omvat dit ontwerp 
tien woningen van twee bewoonbare verdiepingen, 
met een sousterrain en zolder, verdeeld in twee blok
ken elk van vijf woningen, gebouwd op een terrein 
van 26.80 nieter lengte en 29.10 nieter breedte, echter 
zoodanig, dat de gevels der tegen elkander overstaande 
woningen 12.— nieter uit elkander staan; die ruimte 
is verdeeld in een voortuin voor iedere woning, van 
4.— nieter breedte, door laag rasterwerk en beplan
tingen van den tusschen die gebouwen doorgaanden 
weg van 4.— meter breedte gescheiden. Elke woning 
bevat daarenboven een eigene bemuurde binnenplaats 
van 2.70 nieter diepte, waarop een goed gelegen 
privaat en eene wel- of regenwaterpomp. Met de 
muren heeft iedere woning ongeveer 5.35 meter breedte 
en 6.— nieter diepte, en bevat elk volgens de fig. 209— 
212 gelijkstraats: een doorloopenden gang van 1.65 me
ter breedte, waarin eene bordestrap, tot den zolder door
gaande, met een steenen trap daaronder, ter benade
ring van den kelder; en eene woonkamer, breed 3.20 
en diep 5.20 meter, waarin een schoorsteen; de eerste 
verdieping heeft, behalve het trapportaal, twee slaap
kamers, die ieder twee ledikanten kunnen bevatten, 
en evenals dc benedenkamer volstrekt geene kasten 
bezitten en in welke beide kamers in de binnenhocken 
eene stookgclegenheid bestaat. De zolder, die voor 
iedere woning afzonderlijk, doch wegens de ondiepte 
van deze bouwing niet groot is, geeft bij de voor
gestelde indeeling goede en voldoende gelegenheid 
voor berging. Alle vertrekken, alsook het sous-
terrain, waarin de provisiekelder, zijn goed verlicht. 
Door de ligging der deur- en lichtkozijnen is de 
gelegenheid tot natuurlijke luchtverversching zeer 
goed. De hoogte der verdiepingen tusschen de vloeren 
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en zolders, bedragende voor het sousterrain 2.—, voor 
de verdieping gelijkstraats 3.35 en voor de eerste 
verdieping 2.85 meter, wordt met de goed geordende 
opstanden zeer voldoende geacht. 

De loozing der privaten en de afvoer van overtollig 
water heeft plaats door spruiten, onder het souster
rain doorgaande naar een in het midden der straat 
of laan gelegen inwendig eivormig hoofdriool. 

Uit de uitvoerige en nauwkeurig gedetailleerde 
ontwerp-bcgrooting, bij de teekening overgelegd en 
voor één woning berekend, worden de volgende slot
sommen overgenomen: 
Aardwerk Er. 78.88 
Eundeeringwerk in bloksteen . . . . 
Metselwerk 
Riool 
Blauwe steen 
Bindwerken 
Ijzerwerk (grof) 
Looden pijp en Amerikaansche pomp. . 
Zinkwerk tot goten, pijpen en afdekken. 
Keldervloer in gebakken steen en aarden 

pijpen voor afvoer 
Pannen, bedekking en twee daklichten . 
Vloeren, kozijnen, deuren, ramen en be

timmering met inbegrip van hang- en 
sluitwerk 

Schilders- en glazen makers werk. . . . 

Onvoorziene post . . 
Totaal 

Er. 
i/ 

Fr7 

134.76 
904.30 

50.— 
65.83 

406.45 
70.— 
90.— 

345.12 

91.50 
99.66 

• 833.77 
' 126.42 
3296.69 
164.83 

3401.52 
De bovenstaande gedetailleerde begrooting bedraagt 

voor één woning de bouwsom van . Er. 3461.52 
De bouwgrond, die voor de woning cn 

achterplaats 8.60 bij 5.30 nieter,alzoo 45.58 
vierkante nieter is, wordt in koop geschat 
op 5 fr. per vierk. meter en bedraagt alzoo « 227.90 

De 4.— nieter diepe voortuin met 2.— 
meter voor de halve breedte der laan, is 
alzoo 6.—bij 5.30 = 31.80 vierkante meter; 
de gemiddelde prijs daarvan met inbegrip 
van den macadam weg en goot, stel
lende op 15 fr., vordert « 477. 

Hetgeen de totale kosten van één wo
ning brengt op F r T T l 66.42 

De interest van deze bouwsom, het onderhoud en 
de assurantiekosten op 5 pCt. stellende, wordt ge
vonden, dut de jaarlijksche huurprijs 208.32 fr. of de 
wekelijksche huur 4 fr. moet zijn. 

De ontwerper deelt in zijne toelichting ten slotte 
mede, dat hij de verdieping gelijkstraats tot een enkel 
vertrek heeft gehouden, omdat daar gewoonlijk alle 
leden van het huisgezin te zamen komen, daardoor 
eene bezuiniging in licht en brandstoffen wordt ver
kregen, en gelijktijdig wordt voldaan aan den eersten 
grondregel der hygiëne, en dat de schikking der 
vertrekken op de bovenverdieping zich kan regelen naar 
de behoefte van het huisgezin zonder dc constructie 
te verminderen. 

Aanmerkende dat de huurprijs van huizen als deze 
per week ongeveer ƒ 2.— moet bedragen, dan vallen 
zij niet onder het bereik van gewone werklieden, 
maar worden zij ter bewoning geschikt geacht voor 
arbeiders van de eerste klasse. Evenwel ontneemt 
die aanmerking niets van de gunstige beoordeeling, 
die gaarne over dit ontwerp, dat ook weder van 
plaatselijke omstandigheden afhankelijk is, wordt uit
gebracht. 

Eene teekening, ingezonden door den architect 
JOACHIM GÉRARD te Charleroi, bevat het ontwerp van 
een blok van twintig arbeiderswoningen, in veel over
eenkomende niet dat van DUYK FILS hier voor
gaande. De woningen, waarvan de figuren 21 7—219 
den plattengrond, opstand en doorsnede van eene wo
ning voorstellen, zijn aaneengebouwd, twee ver
diepingen hoog, van welke de onderste 3.— en de 
bovenste 3.05 nieter hoog is. Binnenwerks is elke 
woning 4.05 nieter breed en 7.20 nieter diep, en 
gelijkstraats verdeeld in eene woonkamer met stook
plaats van 4.05 bij 3.40 nieter, direct zonder portaal 
van buiten toegankelijk, eene achterkamer van 3.— 
bij 2.30, en een achtergang breed 1.00, diep 3.— 
meter, in welken laatste de trap tot de bovenver
dieping leidende; de bovenverdieping heeft een ge
lijke vcrdeeling. Achter iedere W o n i n g is een be
muurde binnenplaats van 3.35 nieter diepte, niet een 
daarop tegen den achtermuur gebouwd privaat. De 
zolder, die van eene borstwering voorzien cn 4.— 
meter tot den nok hoog is, heeft kleine daklichten 
en een vrij goede ruimte. De wijze van licht- cn 
luchttoestrooming is ook hier zeer geschikt, evenwel 
is het opmerkelijk, dat ook bij dit vrij goede ont
werp, evenals bij meer Belgische ontwerpen, volstrekt 
geene kasten zijn aangegeven en dat bij die ontwer
pen of modellen portalen worden gemist, hetgeen 
den toegang van buiten tot het voornaamste woon
vertrek wel ruim maakt, maar toch bij ongunstig 
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weder last moet aanbrengen. Ook is het verschil tus- II 
schen deze en de Nederlandsche gebouwen merkbaar : 

door het niet plaatsen van vaste slaapplaatsen (bed-
steden), maar van verplaatsbare onafgedekte en opene 
slaapplaatsen; omstandigheden, die voor een groot 
gedeelte afhankelijk zijn van plaatselijke gewoonten 
en behoeften. 

Van den architect HOSTE , te Schaerbcek, werden || 
ter tentoonstelling aangetroffen drie verschillende 
ontwerpen van woningen, als: 

a. Een blok van twaalf woningen, die twee ver
diepingen hoog zijn. Iedere woning heeft goede trap-
pen en portalen en is van redelijke grootte; de om-
standigheid, dat elk slechts licht cn lucht van één J 
zijde kan ontvangen, doet deze woningen niet zoo j 
Kunstig als de voorgaande Belgische uitkomen. Ook 
D O D O 

geeft het stellen der stookplaatsen in de minst ver- j 
lichte hoeken wel economische voordeelen, wat de 
bouwkosten aangaat, omdat van vier woningen de 
schoorsteenen binnen en buiten als een vereenigd 
kunnen opgaan; voor dc bewoning is dat niet de 
geschiktste plaats. De kosten van eene woning worden 
op de teekening aangegeven 1000 francs te bedragen, 
hetgeen zeker niet hoog is te achten en een lagen 
huurprijs mogelijk maakt. De figuren N°. 220—223 
hebben op deze woningen betrekking. 

Het ontwerp h, bij de figuren 22-1—227 in schetsen 
gedeeltelijk overgenomen, geeft dc inrichting van J 
twee gekoppelde boerenwoningen of pachthoeven aan. ' 
Een middelmuur scheidt de beide woningen, die 
ieder, behalve een goed ingerichte kelderverdieping 
van 2.— meter hoogte, een mede goed ingerichte 
verdieping gelijkstaats van 3.— nieter hoogte hebben, 
waarin een algemeene woonkamer, portaal, kelder- en 
zoldertrap, benevens eene slaapkamer, waarin twee I 
kasten; in de beide kamers bestaat gelegenheid om 
tc kunnen stoken. De bovenverdieping, die geheel 
onder het vlakke dak is aangebracht, is op regelmatige 
wijze in drie slaapkamertjes niet kasten verdeeld, en 
heeft cene hoogte in het midden van 4.50 meter. 
Ter wederzijden en op ongeveer 0.— meter afstand 
van iedere woning, bevindt zich een ongeveer 4.— 
meter breed en ruim 13.— nieter diep gebouw, geheel 
voor het bedrijf ingericht, bevattende: een wagenhuis, 
knechtsvcrblijf niet slaapplaats, stalling voor drie stuks 
koeien, met laatstgenoemde vereenigd, en een var
kenshok, waarbij een kleine loopplaats en daarachter 
mestberging. Tusschen de woning en het stalgc-

bouw, dat 3.— nieter voorsprong heeft, is de geheele 
inrichting van den openbaren weg door een raster
werk, waarin poorten, afgescheiden. 

Het derde ontwerp c bevat mede dc teekening 
van twee aaiieengekoppeldc landelijke woningen, vrij 
wel van gelijke strekking als het voorgaande; de 
figuren 228-—231 zijn daarvan schetsen en toonen 
aan, dat deze kleine gekoppelde pachthoeven over de 
lange zijde gescheiden zijn, met het smalle gedeelte 
naar den openbaren weg gekeerd. De hoofddeur be
vindt zich ter zijde, van welke zijde bij tig. 230 ook 
de opstand is genomen. De benedenverdieping bevat 
eene huis- of woonkamer en eene slaapkamer, beiden 
voorzien van stook plaatsen; de huiskamer is 3.00 bij 
4.— meter en dc slaapkamer 3.00 bij 3.— nieter; 
de toegang tot de huiskamer wordt verleend door 
een portaal met ter zijde gelegen trap en groote kast 
of bergplaats, allen zeer goed gelegen. Een privaat 
buiten aangebouwd in een hoek der woning, is daar 
mede zeer goed geplaatst. De bovenverdieping (tig. 220) 
is verdeeld in drie slaapkamers, allen van kasten voor
zien. Op het midden der beide woningen is aan den 
achtergevel eene uitbouwing, lang 7.— nieter, voor 
iedere woning breed 2.30 nieter, waarin een kleine 
schuur, stal voor twee koeien en twee varkenshokken 
met eene loopplaats daarbuiten. Het uiterlijk van dit 
ontwerp is recht landelijk en aangenaam cn maakt 
niet de goede indeeling aanspraak op den naam van 
een goed ontwerp. 

Hij de beide ontwerpen van kleine pachthoeven 
zijn geene bergplaatsen voor voeder of landbouwpro
ducten aangewezen; vermoedelijk worden die op 
schelven buitenshuis opgeslagen, of ligt in de be
doeling van den ontwerper, dat bij dergelijke wo
ningen soortgelijke bergplaatsen als bijzaak zijn te 
beschouwen. 

N°. 129 van den Catalogus vermeldt de inzending 
door G . JANSSEN van cene arbeiderswoning op 1/5 der 
ware grootte. Dit model trok reeds dadelijk bij den 
ingang van het tentoonstellingsgebouw de aandacht 
der bezoekers, cn bestond uit een modelgebouw dat 
vier woningen bevatte, vrij net betimmerd en zoowel 
in- als uitwendig geschilderd. Een op dit blok wo
ningen gesteld groot bord bevntte in de Eransche taal, 
de volgende bekendmaking: "Model op 1/5 der ware 
grootte van een blok van vier arbeiderswoningen 
van de Manufacture royale des Bougies de l'Etoile. 
GUSTAVE JANSSEN & CIE . te Brussel, leder blok is 

omringd door vier aren terrein, zoodat elke woning 
een tuin van één are groot ten gebruike heeft. De 
prijs van het huis is 1000 francs en de huur per 
week ƒ 2.—" 

Van het model is een gedeelte der buitenmuur-
werken bij eene woning weggelaten, waardoor gele
genheid werd verschaft een gedeelte van het inwen
dige en de constructie te bezichtigen. De woningen 
moeten blijkens den huurprijs geacht worden opge
richt te zijn voor arbeiders, die een tamelijke verdienste 
hebben. Het modelblok heeft eene lengte van 2.80 
bij eene breedte van 1.00 meter en zal alzoo in werke
lijkheid of op de natuurlijke grootte 5 maal langer 
en breeder, alzoo 14.— bij 8.— meter zijn; het 
geeft alzoo, daar het blok door twee kruismuren in 
vier gelijke deelen is verdeeld, voor elke woning 
eene grondoppervlakte van 7.— bij 4.'— nieter, of 
28 centiaren. De uitwendige schilderwerken van het 
model moeten met de werkelijkheid veel verschillen, 
omdat het licht dat boven de deur der woning in 
het aangelegen privaat is aangetoond, zoo niet kon 
zijn; ook draait het eene bovenlicht niet de deur naar 
binnen, het andere naar buiten open. De deuren van 
het privaat en van de woning liggen juist aaneen, 
en zijn geheel gelijk, daardoor geven zij lichtelijk 
aanleiding tot vergissing. Een gebrek door het schil
derwerk ontstaan, maakt het binnentreden van de 
deur niet mogelijk, omdat geen trappen of treden 
daarvoor aangetoond zijn, en de zeer nabij gelegen 
helderlichten eene aarden terrasverhooging niet toe
laten. Met de aangegeven schaal enkele voorname 
deelen deze modelwoningen vergelijkende, vinden wij 
voor de breedte der wenteltrappen tusschen de spil 
en de kwartierboomen 8 centimeter, dat is op de 
natuurlijke grootte 0.40 meter, hetgeen voor eene 
trap, in welke woning ook, te smal is te achten cn zelfs 
het brengen van het eenvoudigste meubelstuk door ccn 
volwassen persoon op de eerste verdieping niet toelaat. 
Evenzoo is de in dc woonkamer in den hoek geplaatste 
schoorsteen tusschen de pilasters 8 centimeter breed 
en zou die alzoo in werkelijkheid ook 0.40 nieter 
breedte moeten hebben. De balken der eerste ver
dieping liggen in het model 11 centimeter midden 
op midden uiteen, hetgeen in werkelijkheid 0,55 nieter 
zou bedragen, en alzoo veel te dicht bijeen voor arbei
derswoningen, waarin zooals hier de steunpunten hoog
stens 4.— nieter uiteen liggen. Een en ander doet 
dit model geen aanspraak maken om een voorbeeld 
te zijn, cn doet het in waarde bij het vele voortref-

! felijke, dat uit België ter tentoonstelling was inge-
I zonden, ten achter staan. Bij dit model is of'de schaal 

niet goed opgegeven, óf zijn vele deelen verkeerd op 
; die schaal uitgevoerd. 

Het moet echter vernield worden, dat van de 
bovenstaande ongunstige beoordeeling veel niet op 
de werkelijke woningen kan worden toegepast, al
thans in de Belgische nfdeeling waren in twee nette 
lijsten, op lichtblauw getint papier, twee uitmuntende 
teekeningen aanwezig, die ofschoon ongenoinnicrd 
vermoedelijk bij N°. 144» in den Catalogus wer
den vermeld, en welke teekeningen blijkbaar met 
het bovengenoemde model in betrekking staan, niet 
dit onderscheid evenwel dat daarbij betere vormen 
cn afmetingen gegeven zijn. Van die beide teekenin
gen zijn op kleine schaal photographische afdrukken 
genomen, die hierbij onder de figuren 232 en 233 
worden overlegd. Eig. 232 komt in hoofdverdceling 
en uiterlijke vormen — doch in alles verbeterd — 
overeen niet liet model en bevat van één blok wo
ningen : de plattegronden der kelderverdieping, ver
dieping gelijkstraats, de eerste verdieping, benevens 
een opstand over de lengte en breedte. Blijkens den 
plattengrond gelijkstraats is elk blok door een rond-

i gaanden tuingrond omgeven, die op de scheidingen 
) niet opgaande booinen is beplant en voor iedere wo-
i ning een vierde gedeelte beschikbaar laat. Eig. 233 
i geeft in vogelperspectief een mede met dit werk in 

verband staande teekening, aanwijzende, dat cenecnigs-
zins onregelmatige vierhoek, aan alle zijden langs den 
openbaren weg door ijzeren hekwerken afgesloten, in 
drie binnenstraten is verdeeld, cn dat op de daar-
tussehen gelegen gronden geheel vrij van elkander 
zeer regelmatig zijn opgericht dertien blokken, elk 

'I van vier woningen cn vijf blokken ieder vermoedelijk 
van twee woningen, die allen twee verdiepingen hoog 
zijn, van gelijke constructie, allen door tuinen omringd, 
en van dc ruime tusschenwegen, waarop zich tusschen 
elk paar blok woningen ccn straatlantaarn bevindt, 
door hekwerken afgesloten, vormende alzoo een uit
muntende arbeiderswijk te Anderlecht, die aangenaam 
is gelegen en ruime door lucht cn tuinen omgeven 
woningen bevat. Deze arbeiderswijk behoort tot de 
Manufacture royale des Bougies de l'Etoile van de 
keeren GUSTAVE JANSSEN & CIE. te Brussel en is 
ontworpen door den architect I). PEKTEKS van Brussel. 
Op deze teekening wordt voorts niet een kleine de
tailleering gemeld, dat de bouwkosten voor één 
woning 2410 francs en dus die van een blok of vier 
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woningen 9640 francs bedragen. De kosten van den 
grond zijn daarbij niet begrepen. 

Door R E Y AINÉ te Brussel werden de teekeningen 
ingezonden van vier groepen gebouwde arbeiderswo
ningen, onderscheiden in de typen A , B, C en D. 
Deze groepen hebben allen veel overeenkomst niet 
elkander; het grootste verschil is in de ruimere wo
ningen gelegen. Zoo heeft dan ook type 1) eene kel
derverdieping, en zijn de toegangen, de trappen enz., 
bij de typen A en D, ruinier dan bij de typen B en C. 

De woonvertrekken zijn voor het nieerendeel 4.— 
bij 4.10 nieter groot; de benedenverdiepingen zijn 
3.50 en de bovenverdiepingen 2.50 nieter hoog. 

Een doorgaande middelmuur scheidt de woningen 
van elkander, waardoor dan ook dc lucht- en licht-
toestrooniing slechts van een zijde in elke woning 
kan plaats vinden. De schoorsteenen bevinden zich 
in de binnenhoeken der vertrekken; de plaatsing van 
tafels en zitbanken voor de bewoners wordt in enkele 
woningen aangegeven, en is niet die, welke hier te 
lande in den regel gevolgd wordt. 

De zolders, die aan dc lage zijden eene borstwering 
hebben, reiken in het midden op de scheiding tot de 
hoogte van den nok, en zijn gemiddeld 1.75 meter hoog. 

Ofschoon niet alles ons zoo gunstig ingedeeld schijnt 
als bij vroeger vermelde Belgische arbeiderswoningen, 
worden bij deze ingezonden typen toch ook gegevens 
waargenomen, die aanprijzing verdienen. 

Omtrent den tijd der stichting en de bouwkosten, 
alsmede van de huurprijzen wordt het volgende op 
de teekeningen aangetroffen: 

Groep A , gebouwd in 1853, is een stel van drie 
woningen, waarvan de bouwkosten niet inbegrip van 
het terrein per woning bedragen . . . 
en de maandelijksche huurprijs . . . 

Groep B , in 1855 gebouwd, heeft niet 
het terrein eene bouwsom per woning 
gevorderd van 
de huurprijs per maand bedraagt . . 

Groep C, gebouwd in 1802, eischte niet 
den inkoop van het terrein per woning 
en de huurprijs per maand bedraagt . 

Groep D, in 1866 gebouwd, vorderde 
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nict het terrein per woning de som van 
de maandhuur daarvan bedraagt . . . 

Ofschoon schetsen dezer woningen hierbij wenschelijk 
waren geweest, heeft zich dc gelegenheid tot het nemen 
daarvan niet voorgedaan, wegens gebrek aan tijd, of 

wel zijn die, ofschoon later toegezegd, niet ontvangen. 

Van de onder N°. 156 in den Catalogus vermelde 
teekeningen van arbeiderswoningen zijn de figuren 
N°. 234—240 als uittreksels genomen. Dat noinmer 
bestond uit twee uitmuntend uitgevoerde teekenin
gen in prachtig vergulde lijsten, ingezonden door de 
Société anonyme de Marcinelle et Couillet. Een korte 
omschrijving der beide teekeningen ga der beschou
wing van deze woningen zeiven vooraf. In hoofdzaak 
gaven deze teekeningen een perspectievisch aanzien 
van twee soorten geregeld gebouwde woningen 
op een, wat de hoogteligging betrof, vrij ongelijk 
terrein, dat nog geheel ongecultiveerd scheen te zijn; 
van paden of straten was bij die overigens nette en 
nauwkeurige voorstelling geen bewijs te vinden. In 
een gelijke lijst waren bij deze teekeningen modellen 
van balkijzer, hetgeen de nieening opwekte dat de 
streek, waarin deze woningen waren gebouwd, een 
belangrijk ijzerdistrict is. 

De teekeningen geven twee soorten van woningen 
aan, die geheel op zich zeiven aan alle zijden vrij 
staan. Ofschoon wat de oppervlakte betreft van 
gelijke afmeting zijnde, bestond er verschil in de 
hoogte. Van de eene soort was dc eerste verdieping 
een volle met een zolder daarboven ; de andere bestond 
uit een halve bovenverdieping, gevormd door hooge 
borstweringen, die het plaatsen van halve lichten in 
den voorgevel toelieten. Alleen aan de voorzijde be
vinden zich lichtramen. Door de deur aan dezelfde 
zijde gelegen, komt men evenals bij meer Belgische 
woningen, zonder eenige voorziening onmiddellijk in 
de huiskamer, die met de daarin gelegen trap en 
kast 5.— nieter diep en 4.50 nieter breed is, eene 
stookplaats bevat cn toegang geeft tot eene zij- of 
slaapkamer van gelijke diepte en 3.— meter breedte, 
waarin tevens eene stookplaats is. De kelderverdieping 
bevat twee gelijke vertrekken, tot bergplaats en pro-
visievertrek bestemd, terwijl de eerste verdieping in 
twee kleine slaapkamers en één grootere is verdeeld. 

Op de teekeningen werden door bijschriften eenige 
aanwijzingen van de constructie dezer woningen ge
geven, met uitvoerige bcgrooting van kosten. De 
eersten waren niet zeer belangrijk, uit de laatste is 
overgenomen, dat van de kleinste soort 

de kosten van een huis zijn, voor 
den bouw Er. 1734.90 

„ 300.— 
Totaal » 2034.90 

voor den grond 

en voor de grootste soort, waarbij meer terrein, en 
die eene hoogere bovenverdieping bezitten: 

Voor den bouw . . Fr. 2608.80 
en voor den grond » 390.— 

Totaal // 2998.80 
Gunstig komt bij deze woningen, die overigens 

eenvoudig doch geschikt geacht worden, ook het niet 
onbelangrijk gedeelte bouw- of teelgrond dat zij be
zitten, alsmede dat zij geheel vrij staan, uit; evenwel 
worden kasten of privaten niet aangewezen. 

De vereeniging tot het bouwen van arbeiderswo
ningen tc Antwerpen bracht onder N°. 101 van den 
Catalogus een op '/,„ der ware grootte vervaardigd en 
ongeschilderd houten model eener woning ter ten
toonstelling, dat wat uiterlijken vorm en inrichting 
betrof, veel overeenkomst had met de teekening der 
woningen van den architect GEHARD te Charleroi, 
onder N°. 118 van den Catalogus hiervoren vernield. 

Dat het model ongeschilderd was, gaf niet alleen 
een beter bewijs van nette bewerking, maar toonde 
ook beter de constructieve eigenschappen dezer wo
ningen aan; vermoedelijk stond dit model in verband 
met eene situatieteekening van een geheele wijk 
arbeiderswoningen, aan verscheidene straten te Ant
werpen uitkomende, welke teekening echter geen 
nommcr of bepaalde aanwijzing droeg, en ook op 
eenigen afstand van het model was gehangen. De 
indeeling der woning werd zeer goed geacht; zij 
behoorde uitsluitend aan één huisgezin en was aan 
de beide zijden geheel vrij voor licht- cn luchttoe-
treding. Zij was twee verdiepingen hoog, bevatte 
redelijke en goed ingerichte woon- en slaapvertrekken; 
een door muren afgeslotene plaats, waarop een vrij
staand privaat en eene waterpomp, bevond zich achter 
de woning; ook was de vloer op passende hoogte 
boven de omgelegen straten aangebracht. Een en 
ander doet dit model rangschikken onder de beste 
der uit België ingezonden ontwerpen of voorbeelden 
van arbeiderswoningen. 

Op het model was een schriftelijke verklaring in 
de Hollandsche en Fransche talen gehecht, waarvan 
de overname hierbij nog tot verdere toelichting kan 
strekken. 

Zij was van den volgenden inhoud: 

//STRAAT TUSSCHEN DE ISABELLE EN JOSEPJILAAN. 

//6° Sectie, Antwerpen (bij de Leopolds lei). 

//Dc huizen zijn meest allen gebouwd naar het ten

toongestelde model; zij werden achtereenvolgend vol
tooid en geschikt ter bewoning op 15 Mei 1869. 
Gelijk in de Squere der Losannastraat heeft ieder 
huis op zijn opene plaats een afdak, een privaat, eene 
gelegenheid tot ontvangst en afvoer van regenwater. 
Daarenboven heeft elke woning een wel- of bronput 
en een riool van stankafsluiting (duikelaar) voorzien. 

//De pompen zijn zoodanig geplaatst, dat één voor 
twee huisgezinnen kan dienen. 

//Elk huis kost met den grond ongeveer fr. 3000.— 
(ƒ1420 .— Ned.) en is verhuurd tegen 4 fr. (ƒ1 .90) 
per week, welke huur door een borgtocht evenals 
in de Losannastraat gewaarborgd is. 

//De openbare lasten (belastingen) zijn voor reke
ning der Maatschappij. Onder de gestelde bepalingen 
en voorwaarden, geven de woningen een zuivere 
rente van 4 pCt. 

//Bij uitzondering zijn er eenige huizen iets ruimer 
gebouwd, met het doel om er kleine bedrijven in tc 
kunnen uitoefenen. 

//Een overzicht der planverdeeling geeft een duide
lijke aanwijzing der inrichting." 

In deze afdeeling bevond zich eindelijk een onge-
noninicrde teekening niet de aanwijzing "Société Ver-
viétoise", welke benaming ook niet in de derde klasse 
van den Catalogus wordt aangetroffen. Evenwel was 
die teekening zoo belangrijk, dat eenige mededeeling 
daarvan niet nutteloos wordt geacht. De figuren 241 
tot 244 geven in schetsen uittreksels dezer teekening. 

Volgens het algemeen plan (tig. 241) zijn op een 
onregelmatig terrein, waartoe van vijf verschillende 
zijden toegang wordt gegeven, drie-en-tachtig wo
ningen opgericht of ontworpen, zoodanig dat daarbij 
eene tusschenstraat en een cirkelvormige eindstraat 
zijn gevormd. De woningen zijn in drie afzonderlijke 
blokken verdeeld en hebben door een eigenaardige 
schikking een vrije plaats of tuin, die bij het grootste 
blok tusschen de woningen, en bij de overige blok
ken achter die woningen van den openbaren weg 
afgescheiden is gelegen. Elke woning, die twee 
verdiepingen hoog is, heeft binnen de muren eene 
breedte van 4.76 bij eene diepte van 7.28 meter, en 
alzoo eene oppervlakte van 34.65 centiaren. Bij figuur 
242 zijn de plattegronden van elke verdieping 
schetsgewijze aangegeven en wordt aangetoond: dat 
een gedeelte van het sousterrain tot een vrij ruime 
bergplaats of kelder is ingericht; dat de verdieping 
gelijkstraats een goed portaal niet gang en trap, en 
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twee woonkamers, ieder met eene stookplaats, bevat; 
dat de eerste verdieping in drie slaapkamers van on
gelijke afmeting is verdeeld, en de zolder, die een 
gewone bekapping (tig. 213) heeft, behalve het ge
deelte voor dc trap bestemd, de geheele ruimte tot 
berging beschikbaar laat. Fig. 244 geeft voor eene 
woning den wel eenvoudigen, doch goeden en doel-
matigen voorgevel aan, terwijl daarbij tevens de door
snede over de breedte van eene woning wordt ver
duidelijkt. 

Over het geheel wordt bij deze woningen een 
zeer goede inrichting aangetroffen, evenwel zijn zij 
slechts bereikbaar voor arbeidersgezinnen der eerste 
klasse, aangezien op dc teekening wordt vermeld, dat 
de verkoopprijs (vermoedelijk van één woning) met 
75 vierk. meter grond de som van fr. 4500.— en 
de jaarlijksche huur fr. 270.— bedraagt. 

N O O R D D U I T S C H E B O N D . 

De eerste ontwerpen van arbeiderswoningen in deze 
afdeeling worden aangetroffen onder N°. 175 van den 
Catalogus, ingezonden door BATJR te Eschweiler, di
recteur der kolenmijn Centrum. Zij bestaan uit drie 
teekeningen van woningen voor mijn-of bergwerkers. 
Het groote verschil tusschen deze en Nederlandsche 
woningen trekt dadelijk de aandacht door de zware 
muren, die meermalen het dubbele der laatstgenoemde 
woningen tc boven gaan cn blijk geven, dat de 
steen in die mijn- en bergstreken in grooteren over
vloed aanwezig is dan op onzen laag gelegen bodem; 
ter eerste plaatse levert de natuur die op natuurlijke 
wijze in ruime hoeveelheid en verscheidenheid, ten 
onzent geeft de natuur een niet minder belangrijk 
bouwproduct, het leem, dat echter, voordat het tot 
bouwsteenen onzer woningen geschikt is, een belang
rijke; industrieele bewerking moet ondergaan, en dan, 
bij goede aanwending, muurwerken doet ontstaan, die, 
ofschoon lichter, in zuiverheid cn netheid van be
werking en sterk verband voor anderen niet behoeven 
onder te doen, cn wat de duurzaamheid betreft, die 
bijna kunnen evenaren. 

Uittreksels dezer door BAUR ingezonden teekenin
gen worden onder dc figuren N". 245—24!) gegeven 
en betreffen: 

1". Een blok van vier woningen, dat bij globale 
herleiding eene lengte van 13.50 en eene breedte 
van ruim 0.— meter heeft, twee verdiepingen hoog 
is, en aan dc korte zijden uitbouwingen bij wijze 

van afdakken bevat. Fig. 245 stelt een vierde 
gedeelte van den plattengrond van het geheele blok 
of van eene woning voor, waaruit blijkt, dat elk be
staat uit een ruim portaal met trap en eene woon
kamer van ruim 4.-— bij 4.— nieter. De bovenver
dieping heeft volgens de doorsnede over dc lengte 
(Hg. 240) eene tot slaapkamer ingerichte gewijzigde 
vcrdceling en daarboven een van een lage borstwe
ring voorzienen zolder. Het als afdak aangebouwde 
gedeelte is tot stal voor klein vee, niet eene loop
plaats daarvoor, ingericht. Fig. 247 stelt den regel-
matigen, doch eenvoudigen opstand van een der 
lange zijden voor, waaruit blijkt, dat het tot kelder 
ingerichte gedeelte onder het portaal verlicht wordt 
door eene opening in de voor de deur liggende 
trede aangebracht. 

2°. Een in dc lengte aaiieengebouwd blok wonin
gen in het Eschweiler Stich, waarvan tig. 248 het. 
grondplan cn fig. 249 den opstand van twee wonin
gen voorstelt, welke twee woningen te zamen eene 
lengte van 9.— en eene diepte van 8.60 meter heb
ben. Over de diepte zijn zij door een betimmerden 
muur gescheiden; iedere woning bevat, beneden: eene 
woon- cn slaapkamer, bij welke eerste zich de trap, 
cn langs de laatste de achtergang; toegang tot de 
plaats gevende, bevindt. Op deze plaats, die een na
genoeg gelijke diepte als de woning heeft, bevindt 
zich eene bergplaats, waarin het privaat. Onder iedere 
woning is mede een kelder, voor licht en lucht toe
gankelijk. De zolder heeft eene borstwering en is 
tot slaap- en bergplaatsen bestemd; het licht wordt 
door dc in de borstwering geplaatste kozijnen ver
kregen, eene inrichting die door plaatselijke gebruiken 
kan gewettigd zijn, maar toch niet onvoorwaardelijk 
is goed te keuren bij vertrekken, die tot slaapplaatsen 
worden gebezigd, omdat de liichtvervcrsching hierbij 
moeielijk is, tenzij er hoogere daklichten bij zijn 
aangebracht. 

3". Eene teekening voorstellende een gebouw van 
gelijke constructie, doch van zoodanige gewijzigde 
inrichting, dat zij zonder bijzondere toelichting niet 
zeer verklaarbaar was. Zij scheen eene woning voor 
te stellen, gebouwd op of in de onmiddellijke nabij
heid van een mijnschacht of werkplaats, waarin de 
bezigheden moeielijk waren. 

Eene kelderverdieping, die vrij laag was, bevatte 
een eigenaardige badkamer, die vermoedelijk tot 
koel- of reinigingsplaats moest dienen, eigenaardig 
voor een bepaalde plaatselijke gelegenheid. Dc hierbij 

vernielde drie teekeningen bevonden zich in eene 
portefeuille, waarbij de bij den Catalogus genoemde 
verklarende tekst (op de teekeningen) geene andere 
dan korte aanwijzingen van enkele lokalen bevatte. 

De belangrijkste inzending van ontwerpen van 
arbeiderswoningen van het Noordduitsche Bond is 
zeker eene portefeuille niet negen zeer uitvoerige tee
keningen, onder N°. 178 van den Catalogus ingezonden 
door A . BOKSIO, te Borsigwerk in Silezië, bevat
tende de plannen, doorsneden en opstanden van dc 
arbeiderskolonic te Borsigwerk, gebouwd door den 
architect JACKISCH, te Beuthen. Eenige uitvoerige 
schetsen van die teekeningen worden hierbij dooi
de figuren 250-—207 van deze recht grootsche in
richting gegeven. Fig. 250 wijst het situatieplan 
van deze kolonie — wij zouden liever zeggen van 
dit uitmuntende arbeidersdorp — aan. Op een onre
gelmatig terrein aan een openbaren weg gelegen, 
zijn zeer regelmatig tusschen ruime straten verdeeld 
en gelegen: 

Zeven-en-veertig blokken woningen, ieder voor zes
tien en tien huisgezinnen; 

twee blokken slaaphuizen, kosthuizen, enz. voor 
ongeh u wden; 

vier opzichters- of meesterwoningen ; 
één schoolgebouw niet onderwijzerswoning; 
drie-en-vijftig stallen of bergplaatsen; 
één logement niet koetshuis cn stalling; 
één koffiehuis of uitspanningslokaal, gelegen aan 

een park, waarin een paviljoen, benevens 
eene marktplaats. 
De figuren 251—255 hebben betrekking op één 

der blokken woningen voor zestien huisgezinnen. 
Zoodanig blok heeft eene lengte van 23.90 bij eene 
breedte van 12.25 meter. Behalve de kelderverdieping, 
die onder den geheelen bouw doorgaat en overwelfd 
is, bevat dit blok twee verdiepingen en een van | 
hooge borstwering voorziene zolderverdieping, waar
boven eene vliering. De voorname toegangen tot de 
woningen — twee stuks — bevinden zich in het 
midden der korte zijde en geven ieder door een 
ruime vestibule, waarin de hoofdtrap, toegang tot acht 
woningen, die zeer regelmatig verdeeld zijn en ieder 
uit twee vertrekken bestaan. Op de verdieping gelijk
straats en op de eerste verdieping zijn zes woningen; 
de vier overigen zijn in een goed gewijzigde vcrdce
ling op de zolderverdieping aan de beide eindgevels 
gelegen, de middelruimte vrij latende tot portalen 

DL. X X . 

en zolderkamers. In den opstand (tig. 255) zijn de 
wijze der afsluiting tusschen de blokken, door ijze
ren hekwerken, en de gevels der daartusscheii ge
legene één verdieping hooge stallen of bergplaat
sen, aangegeven. Achter elk der blokken is een 
tuingrond of plaats, ongeveer eene lengte van 40.— 
bij eene breedte van 20.— nieter hebbende, ten 
gebruikc der bewoners gesteld. 

De tig. 256—259 zijn die van een blok woningen 
voor tien huisgezinnen, dat eene lengte van 25.50 
en eene breedte als voren van 12.25 meter heeft. De 
deuren bevinden zich evenals bij het eerste blok aan 
de eindgevels, niet ruime vestibule en daarin gestelde 
trap. Een regelmatige verdeeling is ook bij dit blok in 
acht genomen. Elke woning heeft drie vertrekken; 
op de eerste en tweede verdieping bevinden zich vier 
en op de zolderverdieping twee woningen. De zolder
verdieping, alsook de kelder, zijn blijkens de doorsnede 
(fig. 25S) evenals die van het eerste blok ingericht. 

De figuren 260—263 hebben betrekking op een 
der beide slaap- of kosthuizen voor ongehuwde ar
beiders. Zoodanig blok is van gelijke afmeting als de 
blokken woningen voor tien huisgezinnen, doch van 
geheel gewijzigde inrichting. De deur bevindt zich 
aan de lange of voorzijde van het gebouw en geeft 
toegang tot een ruim afgesloten portaal, waarachter 
een ruime gang en dwarsgang, in welken laatste 
een zeer gemakkelijke bordestrap toegang tot de 
bovenvertrekken geeft. De verdieping gelijkstraats, 
waaronder zich over den geheelen bouw een over
welfde kelder bevindt, is verdeeld in de woning voor 
den concierge of opzichter, die tevens belast is niet 
de voeding, enz. van de inwonende arbeiders; die 
woning bestaat uit drie kamers en eene spijs-
of provisiekamer. Aan dezelfde zijde achter die ver
trekken is de groote of algemeene keuken, en 
aan de tegenovergestelde zijde een groote verblijf-
of slaapzaal met daarachter gelegen algemeene wasch-
en badkamer. De bovenverdieping is in vier slaap
zalen afgedeeld. 

De figuren 264—267 behooren tot eene opzichters
woning; zij is een der vier nabij den ingang dei-
wijk gelegen vier blokken, die ieder eene lengte van 
27.— en eene breedte van 13.75 nieter hebben. 
Zoodanig blok bevat op elke verdieping twee, dat is 
te zamen vier, zeer goede woningen, die een genieen-
schappelijken toegang en eene vestibule bezitten. 
Iedere woning bestaat uit twee woonkamers, eene 
eetkamer, een ruime slaapkamer en een ruime keuken, 
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hebbende een der bovenwoningen nog eene alkoof of 
kleine slaapkamer meer. 

Van het schoolgebouw en de onderwijzerswoning 
zijn geene schetsen genomen; daarvan kan worden 
medegedeeld, dat die gebouwen een gelijk karakter 
als de overigen dragen en van goede inrichting zijn. 
Behalve de woonvertrekken zijn er schoollokalen voor 
zes klassen aangewezen, is ook de doorgaande kelder
verdieping geheel overwelfd en bevat laatstgenoemde 
behalve de bergplaatsen voor brandstoffen, enz. tevens 
de verwarmingstoestellen. 

Merkt men bij deze groote inrichting op, dat ten 
gerieve der inwonenden voor het aanleggen van een 
park met uitspanningslokaal, muziektent, markt
plaats, enz. alsook voor gelegenheid tot uitvoerig onder
wijs, ziekenverpleging, enz. met de meeste belangstel
ling en vrijgevigheid is gezorgd, dat voor de bezoekers 
dezer inrichting een groot logement niet stalling is opge
richt, de groote regelmatigheid die in de geheele verdee
ling heerscht, dat alle gebouwen en de daarin gelegene 
vertrekken in ruime mate het genot van licht- en lucht
toevoer erlangen, en dat de uiterlijke vormen bij passen
den eenvoud toch schoon en regelmatig zijn, dan 
voorzeker is de wensch naar meer kennis van de kos
ten, huur, gebruik, enz. dezer inrichting, billijk te 
achten, en is uit het medegedeelde toch als slotsom 
op te maken, dat de arbeiderskolonie te Borsigwerk 
een hoogst belangrijke en belangwekkende inrichting 
of stichting is, die zoowel den stichter als den archi
tect JACKISCH tot eere strekt. 

Het onder N°. 184 van den Catalogus vernielde hou
ten model eener slaapstede voor ongehuwde werklieden, 
ingezonden door de Künigliche Berginspection te 
Königshiitte in Oppcr-Silezië werd niet opgemerkt; 
dat nonnner was gehecht aan eene portefeuille niet 
zes uitvoerige teekeningen van een ziekenhuis — la-
zaretli —, van welke teekeningen geen schetsen kon
den genomen worden, zoodat eene opsomming van 
den voornamen inhoud der teekeningen, bij de eerste be
schouwing aangetcekend, hier eene plaats moge vinden. 

Blad 1 bevat het grondplan, waarin beneden: 
de wachterswoniiig, wnschkeuken, badkamer, ook gele
genheid tot dampbaden, cn op den beganen grond: 
de woning van den dokter cn den opzichter, keuken, 
voorraadkamer, linnen- en provisiekamer, ruime corri
dors, trapen privaten en eene zaal voor twaalf bedden. 

Blad 2 bevat den plattengrond der eerste en tweede 
verdieping, waarin worden gevonden op de eerste 

verdieping: drie zalen ieder voor zes, twee voor dertien 
en één voor twaalf bedden; voorts eene keuken, badka
mer, kamer voor ooglijders, ruime corridors, trappen en 
goed gelegen privaten. Op de tweede verdieping: 
twee zalen voor dertien bedden, een vertrek voor 
krankzinnigen, logies voor bedienden, een reservoir, 
corridor, privaten, enz. 

De bladen 3 en 4 geven de verschillende goede 
opstanden en doorsneden aan, het eerste geeft het 
algemeene grondplan of de situatie, waarbij wordt 
opgemerkt, dat een groote tuin en een ruim plein 
deze inrichting omgeven, terwijl op het laatste een 
stal en een lijkenhuis zijn opgericht. 

De bladen 5 en 6 bevatten de ontwerpen van eene 
ziekeninrichting van mindere uitgebreidheid, doch van 
nagenoeg gelijke indeeling, zooals die, volgens de ver
melding op de teekening, te Orzesche is gebouwd. 

Voor zooverre een eerste korte beschouwing dezer 
teekeningen toelaat, blijkt dat zij behooren tot uit
muntende ontwerpen, wel waardig meer in bijzonder
heden gekend te worden. 

Met het model van eene arbeiderswoning voor acht 
gezinnen, met bijgebouw, prijs 40 Thlr., vermeld onder 
N°. 185 van den Catalogus, was het best te vergelijken 
een ongenonnnerde portefeuille niet vijf teekeningen, 
dragende het opschrift //Wohngebiiude für 8 Arbeiter-
Faniilien der Könighütte (Preussisch Schlesien)" en 
bevattende twee teekeningen van eene arbeiderswo
ning voor acht huisgezinnen, en drie teekeningen van 
een gebouw voor honderd bergwerkers. 

Van het eerste gebouw zijn de figuren 268—270 
en van de tweede inrichting de figuren 271—273 
in schets overgenomen. 

Het woongebouw, waarvan tig. 208 ter linker
zijde de indeeling gelijkstraats, cn ter rechterzijde de 
indeeling der verdieping in plattengrond geeft, heeft 
eene oppervlakte van 17.— bij 11.50 nieter. Door 
een middelmuur in twee gelijke deelen gescheiden, 
bevat elk half gebouw twee woningen gelijkstraats, 
en twee op de bovenverdieping, welke laatsten elk 
bestaan uit ecne huis- cn slaapkamer, met een voor 
vier woningen genieenschappelijken gang, trap cn kel
der. De bovenwoningen zijn onder het dak aangebracht, 
doch ontvangen licht door kozijnen in de geveltop
pen en kleine borstweringlichten. De woonkamers 
verschillen door de goede indeeling, in grootte, en wisse
len af tusschen de afmetingen van 5.20 bij 5.— tot 
3.20 bij 5.20 meter. 
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De teekeningen van het gebouw voor honderd berg
werkers dragen het opschrift //Schlaffhaus für 100 
Bergleute der Königsgrube, Regier.-Bez. Oppeln, Kreis 
Buthen, Preuss. Schlesien." Van die teekeningen wijst 
fig. 271 den plattengrond aan, en bevat een gebouw 
van 16.— meter breedte en 14.— nieter diepte, waar
aan ter wederzijden is aangebouwd een vleugel van 
ruim 5.— meter breedte en 17.— nieter diepte. Over 
de lengte is dit gebouw gescheiden door een door-
gaanden gang; in het achtergedeelte is een tusschen-
gang, waarin de trap naar de zolderverdieping lei
dende, benevens toegang tot de aan de achterzijde 
gelegen buitendeur en de ter zijde uitgebouwde pri
vaten. Een der vleugelkaniers van 5.— bij 7.20 nieter 
is tot woning voor den huisvader (opzichter over de 
inrichting) bestemd; de beide achter-iniddeldeelen, 
ieder groot 5.40 bij 6.40 nieter, zijn tot een ruime 
keuken of eetzaal en dito wasch- en badkamer inge
richt, de overige vier vertrekken zijn tot slaapplaatsen 
bestemd en wel eene van 16.— bij 5.40 meter voor 
acht-en-twintig, en drie ieder van 5.— bij 7.20 nieter 
elk voor veertien bedden. De boven- of zolderverdie
ping, die door een lage bekapping is afgedekt, is van 
gelijke hoofdverdeeling als de benedenverdieping, 
en bevat boven de drie kleine slaapzalen, even zoovele 
slaapkamers, ieder voor negen bedden; boven de wo
ning van den huisvader is eene bibliotheek, boven 
de andere vertrekken zijn zolders. In het geheel zijn 
er alzoo slaapplaatsen buiten die voor den opzichter 
of huisvader voor zeven-en-negentig personen, het
geen voor één persoon in de benedenvertrekken, die 
3.00 nieter tusschen vloer en balken hoog zijn, eene 
luchtruimte voor het groote vertrek van ruim 11 en voor 
de kleine slaapvertrekken van ruim 9 kub. nieter geeft. 
Voor de onder de dakbedekking gelegene slaapplaatsen 
is die ruimte veel minder. De beschikbare ruimte is 
alzoo verre van overvloedig, tenzij voor een zeer 
sterke luchtwisseling zorg is gedragen. Een gedeelte van j 
het sousterrain is tot kelder ingericht. De muren van 
beide gebouwen zijn zwaar, eigen aan het land. De uit
wendige vormen bieden een eenvoudigen welstand aan. 

Op de inzending dezer teekening heeft veel betrek
king het onder N° . 184 in den Catalogus vernielde 
//houten model eener slaapstede voor ongehuwde werk
lieden. Prijs 80 Thai.", waarvan hierboven is gespro
ken, hoewel het woord houten model daarop niet geheel 
toepasselijk is te achten. 

Onder N°. ISO van den Catalogus worden vermeld: 

//Teekeningen van arbeiderswoningen, ingezonden door 
JACQÜES MEIJER te Berlijn." Genoemd noiiinier stelde 
voor op een hoogst nette en in kleuren uitgevoerde 
teekening in lijst, twee soorten van blokken wonin
gen, en wel: Een huis voor acht huisgezinnen be
woonbaar, en een blok woningen voor gehuwde en on
gehuwde arbeiders. Volgens de nette situatie waren 

j die beide soorten van huizen nabij den oever eener 
rivier gelegen. Het huis voor acht gezinnen is twee 
verdiepingen hoog, elke verdieping vier woningen 
bevattende. De toegang tot de vier bovenwoningen 
wordt verkregen door eene buitentrap, verbonden 
aan eene warande en de doorgaande buitengalerij. De 
beide eindvleugels zijn, evenals bij tig. 271, voorliet 
middeldeel uitkomende en worden aan de achterzijde 
ook door een overdekte buitengalerij vereenigd. De 
indeeling is regelmatig, minder gepast dan bij de 
voorgaande plannen, doch uitwendig van een meer 
landelijk aanzien. Des winters moeten die overdekte 
galerijen niet buitentrap en de daardoor gevormde 
waranden voor de benedenwoningen lastig en onge
schikt zijn; de vele daaraan gebezigde buiten-hout
werken zullen veel onderhoud vorderen. 

Het blok woningen voor gehuwde en ongehuwde 
arbeiders is mede twee verdiepingen hoog, en van 
een geheel van het voorgaande afwijkende inrichting. 
In het midden van den breeden voorgevel is de voor
name toegang tot al de daarin aangebrachte wonin
gen, die tevens geleidt tot de voorname trap naai
de bovenwoningen. In het midden der lengte geeft 
op de beide verdiepingen een doorgaande gang toe
gang tot de ter wederzijden gelegene woningen en tot 
enkele vertrekken voor ongehuwden; de laatsten schij
nen ook gedeeltelijk tot werkkamers ingericht tc zijn. 
De in sommige deelen vreemde inrichting dezer wo
ningen vindt haren grond in plaatselijke gewoonten 
en behoeften of is het gevolg der eigenaardige be
stemming, die door de teekening niet voldoende 
verduidelijkt wordt om daarover gepast te oordeelen. 

Eene Boercn-arbcidcrswoniiig, bekroond prijsschrift 
van Dr. FREIHERR VON DER GOLTZ en W. KONZEL 

onder N° . 1S7» van den Catalogus vermeld en ingezon
den door de nOst-Preussische Landwirthschaftliche 
Centralstelle in Königsberg, (Koningsbergen)" werd, 
naar wij nieenen, voorgesteld door een gedrukte tee
kening met ophelderendcn tekst, waarvan hier eenige 
uittreksels zijn overgenomen. 

Op dc Parijsche tentoonstelling was deze soort van 
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arbeiderswoningen, door hare goede inrichting in ver
band met de billijke kosten, gezondheidsinrichtingen 
voor de bewoners en het aangename landelijke karak- | 
ter, met den eersten prijs voor landelijke arbeiders
woningen bekroond. De prijs van zoodanige woning 
wordt op G50 Thalers of ongeveer 2450 francs gesteld, 
terwijl, indien daaraan wordt toegevoegd een kleine 
stal voor één koe, twee schapen, twee varkens, twee ,, 
ganzen en eenige kippen, dat gewoonlijk het eigen-
dom van den Pommerschen boerenarbeider uitmaakt, | 
de kosten dan ongeveer 156 Thalers meer zullen be-
dragen, zijnde in dat geval dan ook het privaat in 
den stal aangebracht. 

1 Iet huis heeft eene lengte van 60 en eene breedte 
van 32 voeten of 1920 vierkante voeten (± 1 SS cen
tiaren) oppervlakte. Dc bouwkosten worden alzoo per 
vierkanten voet gesteld op 21i Silbergroschen, dat is 
per centiare ongeveer ƒ 12.70 *), een prijs die zeker 
laag is te beschouwen. 

Volgens den verklarenden tekst heeft dc ontwer-
per op geheel eigenaardige wijze hier gehandeld met 
de inrichting der keuken cn de verwarmingstoestellen; j 
de teekening geeft evenwel geene détails dienaangaande. 

Zoowel de wijze van fundceren, als de zwaarte der 
muren cn de inrichting der zolderverdieping met 
vlakke dakschilden, maakt deze overigens goede arbei
derswoning niet geschikt tot navolging voor Neder-
landsche plattelandsbewoners. 

De lage prijs, voor deze woningen opgegeven, kan 
ook op verre na niet strekken als aanwijzing voor 
bouwkosten onzer arbeiderswoningen, aangezien op 1 

den weeken bodem in ons vaderland tc veel kosten 
voor fundeeringwerken worden gevorderd. De platte-
grondteekening met de toelichting vergelijkende, moet jj 
worden aangenomen dat van de lè steens muurdikte 
de buitenste muurdikte { steen is, daarachter een ] 
kleine spouwing bestaat, die opgevolgd wordt door 
dc binnenmuurdikte van één steen zwaarte; deze wijze 
van bewerking zou hier te lande ook niet gewenscht 
zijn, maar daarmede — aannemende dat het maken 
van spouwmuren ter wille der daardoor gevorderde 
meerdere kosten voor arbeiders in Nederland moge
lijk ware — zou juist in omgekeerden zin met de 
zwaardere muur naar buiten gehandeld worden. 

De figuren zijn als schetsen op deze te Parijs 
bekroonde woningen toepasselijk. 

*) P e n vierkanten voet = 0.0985 centiare en tien Thaler 

= f 1.76 stellende. 
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Onder N°. 188 a van den Catalogus leverde de archi
tect PLESSNKK te Berlijn het ontwerp in van een 
kost- en slaaphuis voor honderd-en-vijftig arbeiders 
aan de havenwerken te Kiel . Een vluchtig behan
delde teekening stelde dit ontwerp, waarvan de fig. 
274 en 275 de schetsen teruggeven, voor. De ont
werper heeft daarbij vooral op het oog gehad, om 
de grootste ruimte met de minst mogelijke opper
vlakte in te sluiten en de bouwkosten ook op die 
wijze in betrekking tot uitgebreidheid te bezuinigen. 

Als vaste verblijfplaats voor honderd-en-vijftig ar
beiders is zoodanige inrichting niet te verkiezen, 
doch als tijdelijke verblijfplaats ter verzorging en 
huisvesting b. v. van landverhuizers of voor arbeiders 
bij een belangrijk werk, kunnen daaraan goede eigen
schappen worden toegekend. Een zoo ingericht ge
bouw zou kunnen dienen om in eene havenplaats 
voor het vertrek van landverhuizers tot tijdelijke 
verblijfplaats te strekken, en bij aankomst in een 
vreemd en nog niet van gebouwen voorziene land
streek of volkplanting een directe huisvesting tc geven. 
De" cirkelvorm van dit gebouw, dat bij daarstelling, 
als tent van hout, zoodanig werd geconstrueerd, dat 
alle deelen spoedig in en uit elkander kunnen wor
den gezet, zou als gemeenschappelijk eigendom van 
landverhuizers of eene vereeniging van arbeiders, die 
in een onbebouwde landstreek een belangrijk werk 
moeten beginnen, gelijktijdig met de arbeiders kun
nen worden vervoerd, in weinige uren worden opge
steld en vatbaar zijn voor gemakkelijke verplaatsing, 
indien dat door vordering van het werk noodig werd 
geacht. Hoogstwaarschijnlijk zijn dan ook in dit ont
werp dc vormen en afmetingen zoo gelijk mogelijk 
genomen. De kosten van zoodanig gebouw worden 
opgegeven, 3200 Thalers of ongeveer/5032.— te be
dragen, hetgeen voor dezen bouw van ruim 500 cen
tiaren, per centiare eene bouwsom bedraagt van 

ƒ 11.26 of per persoon van ruim ƒ 37.50. 

Van de onder N . 193 in den Catalogus vermelde 
belangrijke inzending van vijf-en-twintig plannen en 
bescheiden, betreffende meerendeels voltooide gebou
wen en werktuigen voor arbeiderswoningen, fabrie
ken, enz. door den architect en ingenieur WILHELM 
SCHAERATH te Bielefeld, heeft dc Commissie van 
wat tot hare bemoeiing — arbeiderswoningen — be
hoorde, onder het genoemde nommcr slechts één 
teekening van een blok arbeiderswoningen kunnen 
opsporen. Wel waren, hier en daar verspreid, meer-
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<' dere teekeningen tentoongesteld, die vermoedelijk tot 
deze inzending behoorden, doch dan betroffen het 
onderwerpen van anderen aard. De teekening van 
arbeiderswoningen bevatte een blok van vijf aaneen-
gebouwde huizen, voor verscheidene gezinnen bestemd. 
De figuren 276—280 geven dc schetsen van een 
dezer huizen. Daaruit blijkt, dat zoowel de plaat
selijke gesteldheid als de wijze van bouwen en in
richting belangrijke bijzonderheden bevat, die een 
korte beschouwing billijken. Zoo zijn 1°. zoowel de 
voor- en achtermuur als de scheidingmuren tusschen 
twee huizen als spouwmuren bewerkt, van welke de 
tusschenmuren aan den voor- en achtergevel in de 
pilasters of muurversterkingen de openingen voor 
luchtdoorstrooming in deze spouwen aantoonen; 2°. 
is het gebouw op een terrein van ongelijke hoogte 
gelegen, zoodat aan de voorzijde meer dan de halve 
hoogte van het over den geheelen bouw doorgaande 
sousterrain, boven den beganen grond is verheven, 
en aan de achterzijde de grond gelijk ligt met de 
borstwering der eerste verdieping; 3°. wordt de zol
derverdieping niet door binnentrappen bereikbaar ge
steld, maar bestaat daarvoor een beweegbare ladder, 
toegang tot het dakvenster gevende, welke ladder 
bij het niet-gebruiken tegen den gevel aan wordt 
geplaatst, voor een gedeelte rechtstandig door een 
klein windas wordt opgewonden, tevens dienende tot 
steun voor den ladder, aldaar aangesloten, en op die 
wijze tevens den zolder of het dakvenster afsluitende. 

Voor één huis, dat eene onder- en bovenwoning 
bevat, welke beiden een afzonderlijken toegang aan 
de tegenovergestelde zijden bezitten, is de breedte 
met inbegrip der muren 4.75 meter, en de diepte 
ongeveer 8.— nieter. Iedere woning bestaat uit 
eene woonkamer, eene slaapkamer, eene keuken, 
en een keldervertrek. Voor de verwarming wordt van 
kookkachels gebruik gemaakt; de privaten bevinden 
zich in het midden der woningen nabij de stook
plaatsen cn zijn volgens de beschrijving reukcloos. 
Dc geheele inrichting maakt wel aanspraak op soli
diteit, terwijl de doelmatigheid dezer woningen zeker 
voor een groot gedeelte mede afhankelijk is van plaat
selijke toestanden, die eener juiste beoordeeling voor 
ons in den weg staan. 

Onder N°. 194" van den Catalogus wordt vernield 
de inzending van teekeningen van arbeiderswoningen 
door STAMM , Conimcrziënrath te Neukirchen. 

De van dat nominer voorziene uitmuntend nette 
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! teekening geeft een zeer geregeld en doelmatig plan 
van twee arbeiderswoningen aan, dat, de zeer zware 
muren en meer voor het buitenland passende zaken 

i daarbuiten latende, tot een goed voorbeeld kan 
ij worden gesteld. Op de teekening wordt K L A U E R te 

1 Otteweiler als de bouwmeester gemeld. De woningen 
liggen geheel vrij, volgens de in het midden gestelde 
perspectiefteekening in een schoon oord nabij eene 
rivier, en zijn door laag en niet kostbaar hekwerk van 
alle zijden afgesloten, daarbinnen een stuk tuin
grond insluitende. De bebouwde oppervlakte is 1320 
Pruisische voeten (130 centiaren). De vloer ligt vier 
treden boven het omliggend terrein; die hoogte wordt 
gebruikt voor het sousterrain, dat door elke woning 
over de halve breedte tot een goed verlichten kelder 
is ingericht. Uitgezonderd een gedeelte binnenmuur, 
met den keukenschoorsteen in aanraking komende, 
zijn de overige binnenmuren als betimmerde of lichte 
afscheidingen bewerkt. Iedere woning bevat een gang. 

: waarin de zolder en keldertrap, hierachter eene keu-
; ken, groot 2.35 bij 3.50 meter, benevens eene voor-

kanier van 4.40 bij 3.80 en eene achterkamer van 3.50 
bij 3.50 meter; deze vertrekken zijn onderling op 
zeer goede wijze verbonden. De slaapvertrekken zijn 
op de zolderverdieping gelegen. Achter de wo
ningen is een portaal uitgebouwd in verband met 
een goed gelegen privaat, dit laatste zoowel van 
binnen als van buiten bereikbaar. De van een ver-

I keerd gewelf als vloer voorziene privaatkuil en de 
i zware keldervloer doen een waterachtig bouwterrein 
I vermoeden. Dat aan het overstekende dak geene 

dakgoten zijn aangebracht, ligt mede in de geaard-
, heid der landstreek, waar overvloedig water uit de 

nabij zijnde rivier is te bekomen. Bij eenvoudigheid 
zijn de uiterlijke vormen passend cn geven met 

| de goede indeeling een uitmuntend ontwerp aan. 
Dc bouwkosten worden opgegeven, 1800 Thalers 

I te bedragen, dat is ƒ 8168.—, o f /1581—per woning, 
^ en gelijkstaande met ƒ 24.47 per centiare, hetgeen 
j deze goede woningen dan toch ook onder de meest 
'.. kostbare arbeiderswoningen doet rangschikken. 

De figuren 2S1—284 worden als schetsen dezer 
woningen hierbij overgelegd. 

Tot deze afdeeling behoorende, werd ter tentoon
stelling aangetroffen een omslag met drie gesteendrukte 
teekeningen van even zoovele soorten arbeiderswo
ningen. Ofschoon ongenommerd en voor zooverre 
was na te gaan niet in den Catalogus vermeld, waren op 
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die teekeningen de met bluuw geschrevene w F W SG" 
de merkbare teekenen, die deze plannen aanwezen. 
Het eigenaardige dezer ontwerpen was, dat elk huis 
voor vijf huisgezinnen was bestemd; twee van die 
huizen waren twee en de derde een verdieping hoog. 
De indeeling derzelven was vrij regelmatig en voor 
ieder blok met elkander overeenkomende; voor het 
één verdieping hooge huis waren de woningen van 
gelijke indeeling, doch naast elkander gelijkstraats 
gelegen. De afmetingen waren in alle vertrekken 
duidelijk aangetoond en de kosten van elke soort dei-
woningen op de teekeningen vernield. Het vele gelijk
vormige deed het voldoende achten, slechts één dier 
ontwerpen door schetsen, bij de figuren 285—288 
hierbij overgelegd, te verduidelijken. 

De figuren 285 en 280 hebben betrekking op de 
plattegronden; de eerste is die van de indeeling 
der verdieping gelijkstraats en der eerste verdie
ping, elk twee woningen bevattende, bestaande 
uit eene woonkamer met stookplaats en een kleine 
slaapkamer; de tweede, die van de zolderverdieping, 
een gelijke woning bevattende, met vrijlating eener 
zolderruimte tot algemeen gebruik. De indeeling is 
regelmatig, dc vertrekken zijn allen goed verlicht, 
de trappen gemakkelijk en goed gelegen; het sous-
terrain is tot wel lage, maar goed verlichte kelders 
ingedeeld, en de uitwendige vormen zijn goed en 
voor het doel passende. 

De bouwkosten van dit huis worden vernield te 
bedragen 1900 Thalers, dat is per huisgezin 393 Thl., 
19 Silbergr. en geeft herleid per vierkanten Rijnl. 
voet 2 Ti l l . , 1 Silbergr., G Pf. Worden echter meer 
woningen te zamen genomen, dan zijn de kosten 
voor één huis 1S75 T M . , 22 Silbergr., of per woning 
375 Thl. en per vierkanten Rijnl. voet 1 T M . , 
2S Silbergr., 8 Pf., hetgeen, in Nederl. maten en 
prijzen overgebracht, bedraagt: voor een huis als de 
schets ƒ 3400.— of per huisgezin / 092.— cn per 
centiare bebouwing ƒ 36.60. Bij aaneenbouwing van 
meer huizen zou dan de bouwsom bedragen per huis 

f 3330.— per huisgezin, of per woning ƒ 000.— en 
per centiare ruim ƒ 34.—. 

Van de beide andere ontwerpen werden de kosten 
opgegeven als volgt: voor het ontwerp van één ver
dieping hoog met vier beneden- en één boven- of 
zolderwoning 1895 Thalers (ƒ 3335.20), dat is per 
woning 379 Thalers (ƒ007.04) en voor een vierkanten 
voet bebouwde grondvlakte 1 Th l . , 10 Silbergr. en 
7 Pf. of per centiare f 31.20, cn, voor het tweede 

— 113 — 

j blok woningen van twee verdiepingen, ingericht als i 
i dat waarvan de schets is gegeven, eene som die over 
I het blok of de vijf woningen slechts 3 Thalers of 
j ƒ 5.28, dat is per woning ƒ 1.00, minder bedraagt en 

dat per centiare bebouwde grondvlakte op ƒ31 .75 komt. 
Worden van de beide laatste soorten woningen 

verschillende blokken aaneengebouwd, dan worden 
tie kosten per blok of vijf woningen op 100 Thalers, 
dat is per woning ƒ 35.20 minder begroot, in welk 
geval de drie verschillende soorten van woningen per 

j woning respectievelijk zullen kosten ƒ 0 0 0 . — , ƒ 031.84 
j en ƒ 030.78, een verschil dat bij de tweede en derde 

soort van zeer geringe bcteekenis is te achten, en 
bij de eerste soort alleen is gelegen in een weinig 
meer bebouwde grondoppervlakte. 

O O S T E N R I J K S C H - H O N G A A R S C H E 

M O N A R C H I E . 

De eenige inzending van arbeiderswoningen in be
trekking tot deze aftleeling, is die van AUGUST 

j POPPER, President der Erster Bruinier Credit-Verein 
für Gewerbtreibentle te Brünn, in Moravië, onder 
N°. 214 in den Catalogus vermeld, cn bestaande in eene 
portefeuille, waarin drie teekeningen van arbeiders-

! woningen, vergezeld van vele gedrukte bescheiden, 
op bouwvereenigingen cn huur betrekking hebbende. 
Van die teekeningen bevat blad 1: een huis voor 

; één gezin, waarvan de bouwkosten 1000 francs be
dragen; blad 2: een huis voor twee gezinnen, 

| waarvan de bouwkosten op 1800 francs worden ge
steld, en blad 3: een huis voor drie gezinnen, tot 
eene bouwsom van 2400 francs. De gelijkmatige in-

j richting dezer drie verschillende ontwerpen maakte 
j eene overname van het eerste en laatste ontwerp 

voldoende om die te kennen. Zij worden hierbij tloor 
de schetsen fig. 289—294 in hoofdzaak teruggegeven. 

De figuren 289—291 belmoren tot het ontwerp 
van eene woning voor één gezin, welke bestaat uit 
een doorgaanden gang, eene woonkamer en eene 
keuken met een uitgebouwde provisiekast, aan de 
keuken verbonden; op de plaats een daarmede in 

i verband staande bergplaats of waschvertrek en een 
privaat, terwijl achter de plaats een tuin, nagenoeg 

| ter grootte van de woning, wordt aangetroffen. De 
figuren 292—294 geven een overzicht van de woning 

j voor drie gezinnen, die in hoofdzaak is ingericht als 
die voor één gezin, doch niet dit onderscheid, dat 

i de middelgang voor de drie woningen beschikbaar », 
is, moetende ook dc toegang tot de meest links 

— 114 — 

gelegen woning mede door dien gang worden ver
kregen, als hebbende die de deur op de plaats; en 
dat de bergplaats en het privaat voor de middelste 
woning zich ter zijde of naast die van de beide hoek
woningen bevinden. 

Bijzonderheden voor kasten, stookplaatsen, kelder, 
trappen, enz. worden op de teekeningen, die van 
nette uitvoering zijn, niet aangegeven; evenwel doen 
de regelmatige inrichting of indeeling der vertrekken 
en de goede gelegenheid tot natuurlijke luchtver-
versching, de goede plaatsing der privaten en tie 
eenvoudige doch doelmatige opstanden een gunstig 
oordeel over deze woningen vellen. Wat echter tier 
opmerkzaamheid niet kon ontgaan in vergelijking niet 
de bouwwijze in Nederland en elders, is de bijzondere 
zwaarte der muren en de bijzondere inrichting der 
zolders; volgens de beide doorsneden liggen er twee 
balklagen boven elkander, en daartusschen een steenen 
vrij liggende bevloering. Ook is de kapconstructie 
vreemd en afwijkende van de gewone wijze van be
werking. In vergelijking niet de muren en zolders is 
die vlakke kapconstructie licht, en een en ander 
hoogstwaarschijnlijk geheel afhankelijk van bijzondere 
plaatselijke toestanden, die buiten onze beoordecling 
liggen. 

F R A N K R I J K . 

Onder N». 230 van den Catalogus werden eenige keu
rig uitgevoerde teekeningen in lijsten voorgesteld, be
vattende de plattegronden, opstanden cn doorsneden 
van vier arbeiderswijken, elke wijk ongeveer honderd 
woningen bevattende, en genaamd: «des Allouettes," 
«du Bois de Verne," //de Bel Clair" en//du Magny"; 
vergezeld van een uitmuntende photographic, een dezer 
wijken voorstellende; een cn ander ingezonden tloor de 
Compagnie des Mines de Houille de Blamy, (Saone 
et Loire). 

Iedere wijk bestaat uit regelmatig verdeelde geheel 
vrijstaande blokhuizen, elk twee woningen bevattende, 
omringd door behoorlijke straten of toegangen, en 
voor elke woning een erf of tuingrond latende van 
ongeveer 44.— bij 10.— nieter. De situatietcekening 
toont voorts aan, dat bij de wijken kleine wandel
parken zijn aangelegd, waarvan een met een vijver, 
en dat zij zijn gelegen in de nabijheid van een tot 
de wijk behoorende kerk en een ziekenhuis. De ge
heele inrichting draagt het bewijs, dat de oprichters 
ernstig bedacht zijn geweest, bij eenvoudigheid het 
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I hoogst noodige aan hunne arbeiders te verschaffen en 
j daaraan toe te voegen wat te hunner veraangena

ming strekken kan. 
De figuren 295—397 geven het type van een dezer 

huizen terug, dat naar onze meening in hoofdzaak 
een vrij goed denkbeeld geeft der woning van 
den fabriek- of mijnwerker ten plattenlande in 

1 Frankrijk. Het bevat twee woningen, die in het 
midden der breedte door een muur van elkander zijn 
gescheiden. Elke woning, die slechts van één zijde 
licht ontvangt, bevat een kleinen kelder, op de ver
dieping gelijkstraats eene woonkamer, die te gelijk 
tot keuken en slaapkamer dient, en waartoe de buiten
deur zonder eenig portaal of beschutting onmiddellijk 
toegang geeft; deze kamer is 5.— bij 4.50 meter 

1 groot; voorts een in de lengte aangebouwde kamer, 
die niet de daarin zijnde trap naar den kelder en 

j zolder en het tot bergplaats bestemde gedeelte, eene 
afmeting van 5.— bij 3.50 meter heeft, Ook in dit 
vertrek is eene slaapplaats aangewezen. De alleen 

Ij over het voorname of middeldeel doorgaande zolder
verdieping heeft hooge borstweringen, waardoor zij 
mede aan de voorzijde wordt verlicht, en bevat een 
onder het dak gelegen vertrek en een tot zolder 

!i afgesloten gedeelte. De twee woningen beslaan met 
de muren, die allen 0.50 nieter zwaar zijn, eene opper
vlakte van 124.80 centiaren, dat is per woning 62.40 
centiaren. De bouwkosten voor elke woning worden 
niet inbegrip van het terrein op 2200 francs gesteld, 
nagenoeg gelijk staande niet 35.20 francs per centiare. 
Tedere woning wordt aan de werklieden der Compagnie 
verhuurd voor den gemiddelden prijs van 54 francs 
per jaar. Deze huurprijs in vergelijking tot de bouwsom 
brengende, zou het kapitaal der stichting slechts eene 
rente opleveren van ruim l ' / 5 ten honderd, waarbij 
men moet aannemen, dat het grootste gedeelte der 
huur of de rente van het kapitaal moet begrepen 

j zijn in het door tie arbeiders te verrichten werk. 

De onder N°. 233 van den Catalogus vernielde teeke
ningen van arbeiderswoningen, ingezonden door P A L I , 

j DUPONT, werden niet opgemerkt, doch daarentegen 
waren van dien inzender aanwezig: twee kleine mo
dellen van blokken arbeiderswoningen, waarvan bij 
fig. 29S eene afbeelding van het uitwendig aanzien 

• wordt gegeven; benevens gedrukte nanteekeningen, 
die woningen betreffende, welke om hare belangrijk-

, heid wel waardig zijn gekend te worden, en daarom 
als bijlage N°. 1 vertaald hierbij worden overgelegd. 
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Te dezer plaatse /.ij het voldoende te melden, dat de 
inzender in het jaar 18(H) een begin heeft gemaakt 
met ten behoeve zijner werklieden blokwoniiigcn niet 
de mansarde van vier verdiepingen hoog te stichten, die 
woningen ruim en goed te doen inrichten, tegen lage 
en steeds verminderende huurprijzen het eigendom 
van de inwonenden te doen worden, en uit een van 
de huur jaarlijksch gevormd reservefonds nieuwe wo
ningen na verloop van eenige jaren te stichten, zooals 
dat op uitvoerige wijze in de bijlage is uiteengezet. 
Is de oprichter in die voornemens geslaagd, hetgeen 
na een tienjarig bestaan der inrichting eciiigeriiiate 
kan worden vermoed, dan zeker verdienen de gegeven 
aanwijzingen gerangschikt te worden onder de meest 
belangrijken, die ten behoeve der woning en van het 
welzijn der arbeidersklasse gesteld kunnen worden. 

Een zeer goede inrichting van eene arbeiderswijk 
wordt door een uitmuntend nette en in eene lijst 
opgezette teekening voorgesteld onder N°. 243 van den 
Catalogus, ingezonden door GUSTAVE JÉMOT, notaris 
te Epernay (Marne). Het is eene wijk van vier-en-
twintig woningen, in vier blokken verdeeld, gebouwd 
in twee regels elk van acht woningen langs de Rue 
de la Cité, cn in twee blokken ieder van vier wo
ningen langs eene zijde van de Rue des Huguenots. 
De figuren 299—302 stellen in schetsen eenige der 
voornaamste gedeelten van dit werk voor. Uit het 
algemeene plan blijkt, dat bij iedere woning een niet 
onbelangrijk stuk grond behoort, dat, bij eene breedte 
van 8.80, eene gemiddelde diepte van 28.-—• nieter 
heeft. Iedere woning is geheel vrij, heeft aan den 
weg eene lengte van 8.SO en eene diepte van 5.— 
nieter, en bevat een kelder, eene verdieping gelijk
straats, een eerste verdieping en een zolder, hetgeen 
bij de gegeven uitgebreidheid maakt, dat deze wo
ningen meer ruimte bevatten dan in den regel voor 

arbeidersgezinnen niet alleen beschikbaar wordt ge
steld, maar zelfs wenschelijk voor hen is, omdat zoo
danige woning, die in alles 4.— bij 43.— meter, 
dat is 172 centiaren vloeroppervlakte heeft, te veel 
meubelen en onderhoud vordert. De inrichting der 
woningen op zich zeiven is zeer goed. Een vrije gang 
geleidt door het huis tot den tuingrond. De gang 
geeft toegang tot dc kelder- en bovenverdieping en 
tot eene eetkamer van 3.30 bij 3.— nieter, waarachter 
een kleine keuken niet fornuis. Een grootere huis
kamer van 4.30 bij 5.— meter met stookplaats 
neemt het overige gedeelte der verdieping gelijkstraats 

in. De verdeeling van de eerste verdieping is 
in hoofdzaak gelijk, het keukentje is daar tot een 
kabinetje ingericht; de beide overige vertrekken, 
waarvan het een over den gang gaat, zijn tot ruime 
slaapvertrekken bestemd, in een van welke mede eene 
stookplaats is aangebracht. De zolder is van een hooge 
borstwering voorzien, biedt daarom een goede ruimte 
aan en wordt door dakkozijnen verlicht. l ie t privaat 
is op de plaats goed gesteld; de indeeling der ver
trekken en de plaatsing der lichtramen biedt de 
meeste en beste gelegenheid tot vrije lucht- en licht
toevoer aan. Volgens de aanteekeningen ter zijde 
van de tentoongestelde teekening, worden deze vier-
en-twintig woningen bewoond door te zamen honderd-
vier-en-zestig personen, hetgeen per woning of per 
gezin gemiddeld ongeveer zeven personen is, over 
al die woningen verdeeld zeker een niet onaanzienlijk 
groot getal; dat, niet de vele ruimte der woningen 
vergelijkende, doet bijna vermoeden, dat in een gezin 
meer inwonenden zijn dan die tot het huisgezin belmoren, 
of dat er gelegenheid bestaat, dat kleinere gezinnen 
ongehuwde arbeiders bij zich doen inwonen. 

De geheele oppervlakte dezer groep woningen, ver
moedelijk met inbegrip van den uitgespaarden weg, 
bedraagt 7055 centiaren; door elke woning met tuin 
wordt een gemiddelde oppervlakte van 287 centiaren 
ingenomen, waarvan 43 centiaren is bebouwd. De 
kosten worden opgegeven te zijn als volgt: voor het 
terrein fr. 8000.— en voor de gebouwen te zamen 
fr. 84,000.— De woning met den tuin wordt op 
fr. 4000.— gesteld. 

Bij de stichting dezer woningen heeft een navol
genswaardig voorbeeld ten grondslag gelegen, en wel 
dit, dat een werkman eigenaar van zoodanig huis 
kan worden, door dadelijke betaling van 1/8 gedeelte 
der koopsom, en het overige af te lossen in twintig 
volgende jaren, bij jaarlijkschc of niaandelijksche ter
mijnen. Met het goede getuigenis van deze woningen 
afgelegd, wordt er nogmaals op gewezen, dat, wat 
de koopsom van eene woning bedraagt, noch de 
ruime woning, noch de kosten onder het bereik van 
den gewonen arbeider kunnen vallen, maar daarbij 
gedacht moet worden aan arbeiders der eerste klasse, 
die een grooter inkomen genieten. 

Onder N° . 243» van den Catalogus wordt dc teekening 
van eene wijk arbeiderswoningen gegeven, genaamd 
Cité Jouffroy-Renault, te Clichy la Garenne, ontwor
pen door den architect HERVEV-PICARU , op een terrein 
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van gemiddeld 22.— meter breedte en 250.— nieter 
lengte, alzoo eene oppervlakte hebbende van 5500 
centiaren. De figuren 303—310 stellen in schets de 
uitmuntendeen uitvoerige teekening dezerCité-ouvrière 
voor, die ongeveer honderd woningen zal bevatten, 
waarvan er, blijkens de op dc teekening gegeven 
uitvoerige inlichting, van 1805 tot in Juni 1809, 
reeds zes-en-zeventig stuks gebouwd waren. 

De woningen bestaan uit vijf verschillende soorten, 
geplaatst ter wederzijden van een middelweg, die 
5.— meter breed is, en bij elke woning een afge
rasterd voortuintje geeft van 3.— nieter breedte, zoodat 
de gevels 11.— meter uiteen staan. Deze alzoo ge
vormde straat, die door gas wordt verlicht, dat ge
plaatst is bij de opengehouden zijvakken, waar zicli 
ook de pompen of weiwaterputten bevinden, heeft 
slechts één uitgang aan den aangelegen openba
ren weg. 

De vijf soorten der woningen, welke ieder twee 
verdiepingen en eene zolderverdieping bevatten, heb
ben hun grootste onderscheid in do breedten; zij 
wisselen daarin af van 4.30 tot 5.75 nieter. 

De typen l , 2 en ibis hebben geene kelders, maar 
alleen kleine provisiekeldertjes onder de trappen, die 
door in de muren gespaarde en tot boven het dak 
opgaande pijpen worden geventileerd. De typen 3 en 4 
hebben integendeel kelders van 2.— meter hoogte, 
onder de volle woning doorgaande, die door aan de 
tuintjes uitkomende kelderramen worden verlicht, cn 
zoo noodig ook tot werkplaatsen zijn te bezigen. 
Elke woning heeft een privaat binnenshuis in gemeen
schap met een kuil, die in den tuin kan worden 
geledigd. De zolders, die van de eerste verdieping 
door in de portalen geplaatste losse ladders bereik
baar zijn, worden door twee kleine daklichten of 
luchtkappen verlicht. De kabinetten of trapportalen 
op de eerste verdieping worden door in de overigens 
blinde achtermuren gestelde kleine ramen van licht 
en lucht voorzien. Dc verdiepingen zijn 2.70 en 2.00 
meter hoog, de vloer der benedenverdieping ligt twee 
treden hoog boven den openbaren weg, en bevordert 
daardoor de meerdere bruikbaarheid der kelders en 
het luchtige der woningen. De woningen, type 1, 
hebben gelijkstraats cn op de eerste verdieping slechts 
één voornaam vertrek; die van type 2 hebben gelijk
straats mede maar één hoofdvertrek, doch deoverisro 
drie soorten bezitten twee hoofdvertrekken gelijkstraats 
en twee vertrekken op de eerste verdieping, die tot 
slaapkamers zijn bestemd. 

DL. xx. 

De voor elke woning ingenomen oppervlakte be
draagt in vierkante nieters: 

Bebouwd terrein. Tuingrond. Totaal. 
23.05 . . . 12.90 . 30.55. 
29.15 . . . 15.90 . 45.05. 
31.08 . . . 10.95 . 48.03. 
30.25 . . . 10.50 . 40.75. 
31.63 . . . 17.25 . 48.88. 

Soort. 
T y p e l . 

» 2 . 
" 2 bis 
a 3 . 
a 4 . 

Dc hoofdbedoeling van de stichting dezer arbei
derswijk is, om de woningen niet te verhuren, maar 
om die door betaling eener vaste niaandelijksche som 
het eigendom van den kooper te doen worden. De 
kosten der woningen zijn dientengevolge gesteld en 
verdeeld als volgt: 

Soort van 
woning. 

f a . » £ > p « 

o £ to « -> M E 

O M 
fr. fr. fr. fr. fr. fr. 

Type 1. 470 2950 60 160 360 4,000 
" 2. 580 3500 65 215 440 4,800 
« 2 bis. 600 3580 65 215 440 4,900 
'/ 3. 000 4100 65 235 500 5,500 
" 4. 020 4180 05 235 500 5,600 
a. De prijs waarvoor de grond door M . .IOUITROÏ-

R E N A L L T werd verkregen, was 9 fr. per vierk. meter. 
b. De onkosten bevatten den weg of straat, de 

voetpaden, afsluithek aan den ingang, waterputten, 
gasaanleg, enz. 

Den koopers worden tie betalingen zoo gemakke
lijk mogelijk gemaakt, en wel zoodanig, dat in jaar
lij ksche of niaandelijksche betalingen eener gelijke 
som, de volle eigendom eener woning wordt ver
kregen. De niaandelijksche termijnen, die in vooruit
betaling op eiken eersten dag der maand moeten 
geschieden, zijn: 

32 francs voor de huizen van type 1 
38 a a a a a n 2 
39 // n a a a n 2 bis 
43 " w a n a a 3 en 4. 

De bedoeling der stichtster is, door ondervinding 
geleerd, ecnigermate gewijzigd moeten worden, en 
wel dat een kooper vóór de aanvaarding het mini
mum van 100 francs op rekening moet betalen, 
l iet betalen van een hoogere som, om zoodoende 
spoediger eigenaar te zijn, is den koopers toegestaan. 
Bestaat er reden om het aangegane contract tot koop 
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eener woning te vernietigen, dan wordt het te veel 
betaalde, in verhouding van 20 fr. huur per maand, 
voor eene woning N°. 1 ; van 24 fr. voor eene wo
ning N°. 2 en 2l>is; en van 28 fr. voor eene woning 
N°. 3 en 4, met 5 percent interest van het te veel 
betaalde teruggegeven, met aftrekking evenwel van 
de kosten der door de bewoning noodzakelijk gewor
den herstellingen. 

De grootste der woningen zijn dc meest gezochte, 
de vraag daarnaar was grooter dan de voorraad, het
geen het voornemen deed ontstaan, de nog te bou
wen woningen in die soort op te richten. 

Eenige passende cn nuttige bepalingen op het ge
bruik en de bewoning zijn door de stichtster gesteld, 
waaronder ook dat in geene der woningen handel in 
sterke dranken of likeuren mag gedreven worden, en 
dat daarin ook geene hinderlijke, gerucht makende, 
ongezonde bedrijven, of nadeelige industrieele onder
nemingen mogen worden uitgeoefend. 

De overigens vrij goede inrichting der woningen, 
gepaard met het goede doel der stichting, doen deze 
inzending, die van een fraaie photographische afbeel
ding van het nette en doelmatige uiterlijk vergezeld 
ging, den stempei dragen van uitmuntende arbeiders
woningen te zijn. 

Ecne mede zeer belangrijke arbeiderswijk met goede 
woningen werd op drie uitvoerige teekeningen en 
eene photographic, in te zamen vier gelijke lijsten, 
voorgesteld onder N". 244 van den Catalogus. De 
figuren 311—315 geven in schetsen eenige uittrek
sels van die teekeningen. 

Deze wijk behoort aan en bij de zeer belangrijke 
boekdrukkerij en binderij der heeren A L F R E D M A M E 
ET FILS, te Tours, welke firma bij de wereldten
toonstelling te Parijs in het jaar 1867 met den eersten 
prijs werd bekroond. 

l iet ontwerp is blijkens de op de teekening ge
stelde handteekening van den architect II. RACINE. 

Blijkens het algemeene plan, tig. 311, is tusschen 
de straten dc la Bourde cn St. Eloi, op een eeniger-
mate onregelmatig terrein deze wijk gelegen, en wordt 
die gevormd door een daartusschen gelegen passage, 
die aan de eene zijde over dc geheele lengte van 
140 meter in een rechte lijn is aaneengebouwd, en 
aan de overgelcgenc zijde slechts voor het grootste ge
deelte, doch aldaar J vormig, waardoor tusschen dien 
vorm de belangrijke oppervlakte van 04.— bij 40.— 
meter ontstaat, die van een vijver en beplanting is voor

zien, en als markt en uitspanningsplaats ten dienste der 
bewoners is gelaten. Het geheele ontwerp bevat twee-
en-vijftig woningen, die ieder, ofschoon aaneenge
bouwd, geheel vrij zijn cn een daarachter gelegen 
vrij stuk tuingrond of erf bezitten. 

Iedere woning heeft met de 0.35 nieter zware mu
ren eene breedte van 5.75 en, buiten de aangebouwde 
keuken, eene diepte van 4.70 nieter. Zij is twee 
verdiepingen hoog, heeft ccn overwelfden keider en een 
kleinen doch van goede borstwering voorzicnen zolder. 

De verdieping gelijkstraats bevat een gang, die met 
de daarin doelmatig gestelde huis- en keldertrap, 
1.80 nieter breed is, benevens eene huiskamer van 
3.50 bij 4.— meter oppervlakte, waarin stookplaats 
en toegang tot een kleine aangebouwde keuken van 
2.— bij 1.30 meter, waarin pomp en fornuis. Tegen
over die keuken bevindt zich op de plaats een goed * 
gelegen privaat, staande, blijkens de doorsnede, op een 
overwelfden kuil . De eerste verdieping, in hoofdzaak 
gelijkelijk verdeeld, bevat: eene slaapkamer met stook
plaats en kasten, ter grootte van de huiskamer, voor 
de ouders, en een klein slaapvertrek voor dc kinderen. 
De constructie dezer woningen, die op een der tee-
keuingen met vergroote plattengrond, opstand cn ^ 
doorsneden werd voorgesteld, was in alles solide en 
doelmatig, de kap- en gootconstructiën waren bij deze 
woningen dc cenigen, die in deze afdeeling niet de 
gewone 1 lollandsche bewerking overeenkwamen. 

De kosten van een dezer woningen worden opge
geven 3200 francs te bedragen. 

Een keurige perspecticf-teekening dezer wijk liet 
in het verschiet de verdere gebouwen der heeren 
M A M E E T F I L S , aan wie deze arbeiderswijk behoorde, 
zien, hetgeen ook nog door eene photographische 
voorstelling in andere richting werd verduidelijkt. 
Voorts was aan deze teekeningen een vijfde lijst 
toegevoegd, waarin op vijf uitmuntende photographieën 
de belangrijke inrichting der inzenders in hare werk
zaamheid werd voorgesteld, in- en uitwendig verdui
delijkt, en daardoor een overzicht gegeven van de 
uitgebreidheid hunner zaak. 

Eene teekening van een blok arbeiderswoningen 
bevond zich in ecne vitrine niet schoenen en laarzen, 
in den Catalogus vermeld onder N " . 1305, ingezonden 
door Les fils de Fanien te Parijs, Rue de Chabrol. 
Volgens de daarbij gaande verklaring stelde deze tee
kening het type voor van honderd-eii-twintig huizen, 
door de inzenders voor hunne werklieden gebouwd 

te Lillers (Pas de Calais) en aan die werklieden ver
huurd naar gelang der localiteiten voor I'd ïi 2 francs 
per week. Iedere woning is binnenwerks 3.75 meter 
breed en 0.17 nieter diep; daarachter is een vrije 
plaats van 3.— meter diepte, waarop eene waterpomp 
en een overdekt achtergedeelte, waaronder ccn privaat, 
het overige is tot werk- en bergplaats ingericht. 
Deze twee verdiepingen hooge woning bevat gclijk
straats eene voor- of woonkamer, breed 3.75 diep 
3.— nieter, met eene stookplaats tegen het midden 
der scheidingmuur; ter zijde bevindt zich de deur, 
toegang gevende tot dc achterkamer, die 2.05 meter 
diep is en waarin zich de trap naar de eerste ver
dieping en een uitgang naar de plaats bevinden. 

Zoowel dc voor- als de achterdeur geeft onmiddel
lijk toegang tot deze vertrekken, zonder portaal of 
eenige voorziening; daardoor bestaat wellicht wat te 
veel luchttoestrooming. 

De eerste verdieping bevat twee slaapkamers van 
gelijke afmetingen als de benedenvertrekken ; dc laat
sten hebben cene binnenwerksche hoogte van 3.10, 
de eersten van 2.48 meter. De zolder heeft ecne borst
wering van 0.80 meter hoogte, is zonder bindstijlen 
of karbeels afgekapt, de dakschilden zijn aan de bui-
tenbenedenzijde met een kleinen knik bewerkt, blijk
baar niet het doel om aan de dakvelden, waaronder 
geene goten zijn aangebracht, eenig meer overstek 
over de muren tc verleenen. 

De verdeeling der deur- cn liclitkozijnen is hoogst 
eenvoudig, doch passende, en geeft niet de wisselende 
kleurstecnen van den voorgevel, een welstaand uiterlijk. 
Ook is de vloer gelijkstraats twee treden boven den 
beganen grond gelegen, hetgeen luchttoetreding onder 
dien vloer toelaat. 

Een ongenommerde en niet in den Catalogus ver
melde, doch blijkens het opschrift door den architect 
FLOBERT na de uitvoering van het gebouw vervaar
digde teekening, gaf eene voorstelling van een blok 
arbeiderswoningen, dat in het bijpark tot de Inter
nationale Tentoonstelling in 1807 te Parijs, door eene 
vereeniging van werklieden naar vrije keuze zonder 
hulp van architecten, op aanmoediging van den Keizer 
der Franschen is gebouwd, en waartoe door laatst
genoemden de bouwkosten ti 20,000 francs zijn ge
schonken. De figuren 310—318 geven daarvan de 
beide plattegronden en den opstand aan. 

Op den voorgevel is dit gebouw 13.S3 meter breed 
cn aan de beide uiteinden 8.— nieter diep; van 

, deze oppervlakte van 110.04 centiaren gaat in het 
midden over 6.38 meter lengte en 2.73 meter diepte, 
een onbebouwde ruimte van 17.42 centiaren af, zoo
dat eene bebouwing van 93.22 centiaren voor twee 
woningen is ingenomen. 

Onder den beganen grond is eene kelderruimte 
voor elke woning aanwezig; het gebouw bevat voorts, 
behalve de verdieping gelijkstraats, een eerste ver-

l i dieping en een zolder of mansardeverdieping. 
Gelijkstraats bevindt zich in het midden de trap, 

toegang gevende tot dc bovenwoningen. Ter weder
zijden daarvan is een winkelhuis met daarachter 
gelegen woonkamer cn kleine keuken. 

De bovenverdiepingen zijn gelijk verdeeld cn be
vatten elk twee woningen, ieder bestaande uit eene 
woonkamer van 2.35 bij 3.54 meter, eene slaapkamer 
van 3.54 bij 3.20 meter en eene van 3.01 bij 3.20 meter, 
eene keuken van 2.38 bij 1.25 meter, benevens een 
privaat, terwijl door de gemeenschappelijke trapruimte 

I op deze verdiepingen eene ruimte van 1.90 bij 3.54 
meter wordt ingenomen. Iedere woning is goed ver
licht cn biedt door dc plaatsing der lichtramen ruime 

: gelegenheid tot luehtvervcrsching aan. De woningen 
bevatten elk aan de drie kamers en keuken eene 
oppervlakte van ruim 34 centiaren, eene ruimte voor 
eene arbeiderswoning voldoende te achten. Opmerke
lijk is het, dat de arbeider, die hier naar vrije keuz s 
mocht werken, op elk zijner slaapkamers eene stook
plaats daarstelde. De uitvoering der muren was van 
gewoon metselwerk, dat niet de hardsteenen venster-

Ij randen aan het geheel een goed aanzien gaf. 

Wordt de bouwsom van 20,000 francs over de 
93.22 centiaren verdeeld, dan geeft dat eene som van 
ruim 214 fr. per centiare bebouwden grond, cn per 
centiare verdieping (niet inbegrip van kelder en zol
der, op vier rekenende) van 53 fr. 50 centimes. 
Tijdens of na dc tentoonstelling te Parijs werd aan
gaande dit huis berekend, dat, indien de grondwaarde 
op 5000 fr. werd geschat en de geheele bouw niet 
den grond alzoo 25,000 fr. bedroeg, en per jaar zou 
kunnen worden verhuurd een winkelhuis tegen 400 fr., 
cn iedere woning tegen gemiddeld 200 fr., dat dan 
een gezamenlijke huur van 1600 fr. alzoo ecne 
rente van 6*/i« ten honderd zou bedragen, terwijl 
de interest van een gelijk kapitaal a 5 pCt. slechts 
1250 fr. zou bedragen. Men meende alzoo, dat dit 
gebouw in waarheid verwezenlijkte het door econo
misten en bouwondernemers in groote steden beoogde 
doel, om tegen matige rente goede en goedkoope 

9» 
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woningen aan arbeiders tc verschaffen. A l is het 
hier bedoelde en door eene vereeniging van werklieden 
opgerichte gebouw ook door de omstandigheid, dat 
het door die werklieden zeiven werd gebouwd, wel
licht wat goedkooper is dan zulks in andere omstan
digheden het geval zijn zou, dan nog meent men, dat 
dc hier gegeven verwezenlijking bouwondernemers 
moet opwekken, om zoodanige uitkomst nabij te ko
men, opdat daardoor zou worden ingewijd het tijd
perk voor het verschaffen van woningen, die te gelijk 1 

goedkoopheid cn gemak in zich vereenigen *). 

Als laatste ontwerp van arbeiderswoningen in deze 
afdeeling werd mede een ongenommerdc teekening 
aangetroffen van een blok woningen, drie verdie
pingen hoog, genaamd //Villa Napoleon, ontworpen 
of get eekend door den architect A . F . ROBERT en 
blijkens den mede op die teekening voorkomenden 
naam, vermoedelijk ingezonden door of in eigendom 
toekomende aan FLEURY FLOBERT. 

In het geheel bevat dit blok twaalf woningen; 
over de lengte is het in twee gelijke deelen verdeeld, 
waarvan elk deel zes woningen bevat, met één ge-
meenschappelijken ingang, waardoor tevens toegang 
naar een kleine binnenplaats wordt gegeven, van 
welke alle woningen aan die zijden licht en lucht 
ontvangen. Iedere woning bevat in goede verdeeling 
het noodige tot huisvesting voor een arbeidersgezin, 
en kan als ontwerp van woningen in een bevolkte 
stad met beperkte grondoppervlakte tot dc zeer goede 11 

arbeiderswoningen worden gerekend. 

Aan het slot der Fransche afdeeling van arbei
derswoningen vinde eene plaats de vermelding, dat 
het der Commissie leed doet, daarbij geene melding 
te kunnen maken van een vijftal in den Catalogus ! 
onder de N " s . 228, 232, 235, 238 en 240 vermelde | 
plannen, die ter tentoonstelling niet werden opge
merkt en vermoedelijk ook niet waren ingezonden of 
tentoongesteld. 

G R O O T - B R I T T A N N I Ë E N I E R L A N D . 

De verwachting was bij deze afdeeling hooger gespan
nen, dan dc uitkomst groot bewees te zijn. Van de zoo : 

•) Men diene hierbij in het oog te houden, dat deze gunstige 

uitkomst geheel wordt gesteld met het oog op 1'arijs; in de j 

groote steden van Nederland zijn reeds voordeeliger uitkom

sten verkregen. 
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belangrijk groote en grootsche Engelsche inrichtingen, . 
waarmede, naar voorafgaande geruchten, de bezoekers 
dezer internationale tentoonstelling, vooral ten op
zichte van de woning en het verblijf van den hand
werksman, in kennis zouden worden gesteld, was weinig 
tentoongesteld; behalve eenige uitmuntende bouw-
ondcrdeelcn, later te vermelden, bevatte deze af
deeling in den Catalogus slechts drie nommers, op 
woningen betrekking hebbende, waarvan het vol-
gende werd aangeteekend. 

De onder N°. 270 in den Catalogus vermelde teeke
ningen, ingezonden door de Maatschappij tot ver
betering van den toestand der arbeidersklasse te 
Londen, waarvan secretaris is de heer O PAINE, 
bestonden uit: 

1°. Acht teekeningen in waterverf (in lijsten 
achter glas opgezet) van de perspecticvische opstan
den van verschillende door genoemde maatschappij 
te Londen opgerichte arbeiderswoningen. Onder deze 
zijn er, die het kenmerk van oorspronkelijke oprich-
tine voor het beoogde doel dragen, doch ook zoo-
danigen, die blijkbaar belangrijke restauratien van 
bestaande gebouwen zijn. Eén derzelven geeft de 
opstanden op eene binnenplaats aan, met overdekte 
gaanderijen langs de woningen, voor ons klimaat niet 
zeer geschikt. A l deze teekeningen geven Engelsche 
bouwtypen aan. De veelal eenvoudige cn dus gepaste 
vormen, zware schoorsteenen, zeer eenvoudige ramen 
en deuren, somtijds in ongelijke verdeelingen, weinig 
overstekende gevellijsten of goten, zijn de algemeene 
kenmerken en geven duidelijk bewijs, dat, ofschoon 
van zwaren bouw, het woningen zijn voor den arbei
dersstand, in arbeiderswijken gelegen. Dc teekeningen 
zijn er geheel op ingericht, om effect te maken, en 
dat doel is door een vluchtige en sterke behandeling 
goed bereikt, zoodat zij een goede plaats ter ten
toonstelling verdienden. 

2°. Drie plattegrondteekeningen in lijsten, ge
noemd sub 4 van het Catalogusnummer, doch die 
behooren tot de sub 1 genoemde acht opstandteeke-
ningen. Ook deze van dc eerste teekeningen afge
scheiden opgehangen, zijn van uitmuntende sterke 
uitvoering en geven, de beschikbare ruimte in aan
merking nemende, een vrij doelmatige cn practische 
indeeling aan. De wijze van uitvoering der teeke
ningen liet geene mededeelingen over afmetingen toe, 
hetgeen ook werd bemoeielijk door den te hoogen 
stand voor eene goede waarneming. 
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3°. Drie lijsten, waarin twaalf gravures van ver- I 
schillende blokken arbeiders- en landelijke wonin
gen, bedoeld sub 2 van het Catalogusnummer. A l 
deze woningen waren geheel vrijstaande gebouwen 
van één of meer verdiepingen, cn voor twee of meer j 
huisgezinnen ingericht. Ingevolge het vermelde op 
deze platen waren het ontwerpen van den architect 
HENRY ROBERTS , cn uitgegeven bij DAY & SON, 
Lith. to the Queen. Eenige dezer ontwerpen ken- j 
merkten zich door gelukkige cn doelmatige indeelingen, j 
anderen weder door ongunstiger indeeling; voor dit 
laatste geldt inzonderheid het brengen van scheiding-
muren of schotten, juist voor een raamkozijn komende, ] 
waardoor wel niet de uiterlijke welstand wordt ver
broken, maar vooral de inwendige verdeeling zeer I 
onregelmatig wordt. 

Het type van een dezer woningen wordt als schets | 
door de figuren 319—321 hierbij overgelegd. Het be-
treft een eenvoudige landelijke woning voor twee 
huisgezinnen, van één verdieping hoog, met een 
ruime zolderverdieping. liet geheele huis heeft eene 
lengte van ruim 14.50, bij eene diepte van 0.80 
meter, waarvan op dc beide voorhoeken een gedeelte 
bij de hoofddeur van iedere woning is ingetrokken. 
Hike woning bevat op bet plan van den beganen 
grond een zeer goed gelegen portaal, waarin de trap 
naar den zolder, niet groote kast daaronder, eene jj 
woonkamer groot 4.-— bij 4.— meter met stookplaats 
en kast, een daarachter gelegene keuken van 2.— Ij 
bij 4.— meter met stookplaats en fornuis, benevens jl 
twee kasten, waarvan één met buitenlicht als werk-
hok te bezigen. Uit de keuken geeft eene deur toe
gang tot de plaats; het privaat is in het huis 
ingebouwd, doch op goede wijze alleen aan de achter-
buitenzijde bereikbaar. De zolderverdieping is in drie 
verschillende slaapvertrekken afgedeeld, daarbij is in 
het oog gehouden een gewenschte afscheiding der j! 
seksen. Ook bestaat op twee dezer slaapkamers gele-
genheid om te kunnen stoken, cn strekt zulks ten 1 

bewijze voor dc minkostbaarheid der brandstoffen ter 
plaatse dezer woningen. Bij een geregelde indeeling 
bestaat er tevens goede gelegenheid tot natuurlijke 
luchh erversching. 

4°. Het sub 3 in den Catalogus onder bovenge- 'I 
noemd nonimer vermelde model eener woning, toebe-
hoorende aan de vereeniging Kingston-upon-Hull, is 
een zeer fraaie en in kleine lijst gevatte gravure, 
op kleine schaal een perspectievisch aanzien gevende 
v a n een belangrijk blok arbeiderswoningen, waarvan 
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de beide hoekgcvels zich zeer goed voordoen, doch 
waarbij omtrent indeeling, constructie en bestemming 
niets is waar tc nemen, hebbende de inzending van 
deze gravure dan ook alleen ten doel om bij wijze 
van illustratie in deze afdeeling te dienen. 

Met dc in den Catalogus onder N " . 272 vermelde 
zes teekeningen van arbeiderswoningen van JOHN 
EDWARD WATSON , te Newcastle-on-Tyne, wordt in 
meer kleine teekeningen een niet onbelangrijke serie 
van zes verschillende soorten van arbeiderswoningen 
gegeven, waarvan vele de bewijzen dragen, dat zij 
geringe landelijke arbeiderswoningen zijn, en dat 
daarbij niet dan het hoogst noodige, soms in vreem
den toestand is gegeven. In volgorde der waarne
ming wordt van die inzending het volgende mede
gedeeld, cn van de 4". en 0". soorten schetsen hierbij 
overgelegd. 

1°. Bij vier afzonderlijke teekeningen wordt in 
plan, opstand en doorsneden voorgesteld een blok of 
twee aanccngclegen huizen van twee verdiepingen 
hoog, elk huis twee woningen bevattende, cn wel 
één onder- cn één bovenwoning. De beneden
woningen hebben de hoofddeur aan de voorzijde, 
doch de bovenwoningen aan de achterzijde en dat 
wel voor ieder door ecu grootendeels in de open lucht 
rechthoekig uit den gevel gelegen trap (verin, van 
steen); geeft zoodanige inrichting ruimte aan de 
benedenwoningen, dc ongemakken, die zij den boven
bewoners moet aanbrengen, vooral des winters bij 
ongunstig weer, sneeuw en vorst, vallen te duidelijk 
in het oog, om daaraan goedkeuring te schenken. 
De vele bijbouwingen tot privaten, vuilnis- of asch-
bak, bergplaats voor brandstoffen, enz. geven, hoe 
nuttig cn noodig die inrichtingen ook zijn, een onge
regeld aanzien en onregelmatige planverdeeling; even
wel is de varkensstal bij dc benedenwoningen een 
nuttige cn goed gelegen zaak. Dc voor- en achter
muren zijn als spouw bewerkt, de eindgevels niet, 
vermoedelijk met het oog op meer aanbouwingen 
waardoor die muren als binnenmuren zijn aan te 
merken. De opstanden zijn onregelmatig; ook doet 
de doorsnede over de breedte de zeer ondoelmatige 
inrichting van de buitentrap uitkomen. 

Dc kosten van twee dezer woningen, dat is van 
het halve blok of één onder- cn één bovenwoning, 

O ' 

worden opgegeven 25ü pond Sterl, dat is per wo
ning ƒ 1500.—, te bedragen. 

2 n. Op drie teekeningen werden vier woningen 
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voorgesteld, gebouwd te Dodington cu opgedragen 
aan den heer EANKERVII.LE ; twee van die teeke
ningen bevatten den plattengrond, opstand en door
sneden, en een derde blad is gewijd uitsluitend aan 
de vrijstaande privaten, vereenigd niet den aschkuil 
en van een ventilatiekoker voorzien; het laatste wordt 
genoemd een gespaarde ruimte tusschen dc privaten 
cn den aschkuil, door muren van nagenoeg gelijke 
hoogte opgetrokken en dienende tot eigenlijke pri-
vaatkuil. Deze woningen zijn één verdieping hoog 
en hebben over het geheel den schijn van meer 
vreenul dan doelmatig te zijn ; vooral vallen daarbij 
ook dc zware muren in het oog, en niet het minst 
die van de privaten, die doen denkeu aan bij ons te 
lande geheel vreemde bouwtypen, wellicht alleen ge
ordend door de streek, waarin die woningen zijn ge
bouwd. Dc kosten van iedere woning werden op de 
teekeningen vermeld, de som van 130 pond Sterl. 
dat is ƒ 1500.—, te bedragen. 

3°. Deze teekening bevat de plattengrond, opstand 
cn doorsnede van zeer eenvoudige woningen, die 
worden vermeld per woning 80 pond Sterl. (/ 000.—) 
te kosten; ook hierbij worden voor die kleine wonin
gen — die blijkbaar voor arbeiders met geringe ver
diensten zijn en uitmunten door eene eenvoudigheid, 
die niet geeft wat billijkerwijze voor eene woning 
gevorderd kan worden — bij de zeer geringe ver
diepinghoogte van ongeveer 2.40 nieter, toch nog 
muren van omstreeks 2 Eng. voeten dikte aangetroffen. 

4". Eene teekening, waarop eene rij eenvoudige 
woonhuizen mede van één verdieping hoog, waar
van bij de tig. 322—321 dc schetsen van een dezer 
woningen worden gegeven. Uit die schetsen blijkt, 
dat iedere woning op zich zelve staat, eene lengte 
aan den weg van ruim 9.— meter heeft, bij cene 
diepte van 5.— nieter, met cene uitbouwing aan de 
achterzijde bij wijze van afdak of zoogenaamden lagen 
wand van 1.00 nieter breedte. Dc verdeeling dezer 
woning is bij groote eenvoudigheid niet ondoelmatig; 
ecu portaal in het midden van den voorgevel geeft 
toegang tot dc beide kaniers, waarvan de grootste, 
zijnde dc huis- of woonkamer, dc geheele breedte 
van het huis of 4.40 nieter, cn met een alkoof of 
ook als kasten te bezigen plaats, eene lengte van 5.— 
nieter heeft; de kleinste, uitsluitend tot slaapvertrek 
ingericht, heeft cene lengte van 4.— meter, cn breedte 
gelijk aan de eerste, van welke breedte het achter
gedeelte door twee slaapplaatsen is ingenomen. In 
de beide vertrekken is tegen den eindgevel eene 

stookplaats aangebracht. Uit de woonkamer wordt 
toegang verleend tot de in het achtergedeelte gelegen 
keuken van 1.90 bij 4.— meter, waarmede verbon
den is eene provisiekast van gelijke breedte, of 1,90 
meter, en 3.— meter diepte, terwijl'de overige ruimte 
van dit achtergedeelte, of 1.90 bij 2.10 meter, tot 
kolenhok is ingericht, aan de buitenzijde alleen be
reikbaar. De bekapping, die direct zonder borst
wering op de hoogte van den zolder is aangebracht, 
wordt zonder aanduiding van licht of lucht gelaten. 
Eene woning als deze wordt opgegeven 100 pond 
Sterl., dat is ƒ 1200.— te kosten, gelijkstaande niet 
den prijs van nagenoeg ƒ 20.00 per centiare bebouw
den grond. Neemt men daarbij in aanmerking, dut 
ongeveer 2/5 gedeelte der geheele bebouwing slechts 
als afdak zonder zoldering is bewerkt, en de verdie
ping tusschen bovenkantvloer cn onderkantzolder 
slechts 2.40 nieter bedraagt, dan is die bouwsom 
niet als laag aan te merken. 

5°. Op twee teekeningen wordt een gebouw, ver
moedelijk voor arbeiderswoningen in steden of bevolkte 
plaatsen, voorgesteld, cn daarbij vernield, dat de kos
ten per arbeider op 45 pond Sterl. dat is op ƒ 5 4 0 . — 
zijn gesteld. Het hier voorgesteltic huis is drie ver
diepingen hoog; de verdieping gclijkstraats is inge
richt, behalve dat zij een paar woonvertrekken, ver
moedelijk eet- cn verblijfzaal bevat, tot een algemeen 
waschvertrek met twee fornuizen, bergplaatsen, ook 
voor brandstoffen, cn privaten; de beide overige ver
diepingen zijn tot slaap- of woonkamers ingericht, 
volgens opgave voor twaalf werklieden. Ofschoon niet 
tloor bijschriften verduidelijkt, moest uit dc indeeling 
worden opgemaakt, dat dit huis werd bewoond door 
ongehuwde fabriek- of mijnwerkers, of door gehuw
den, die alleen maar een tijdelijk tehuis behoeven. 
De totale kosten van dit huis moeten alzoo zijn 
12 X 45 = 540 pond Sterl. of/0480.—, hetgeen mede 
niet onder de goedkoopc inrichtingen te rekenen is. 

0". Twee teekeningen, twee aanecngekoppelde, 
doch overigens geheel vrij van elkander staande wo
ningen voorstellende, waarvan het type bij de figuren 
325—327 wordt weergegeven. Ook deze woningen 
worden voorgesteld op een geheel vrij terrein te zijn 
gelegen, niet bij elk een kleinen voortuin, een ruime 
plaats cn daarachter gelegen moestuinen. De beide 
woningen hebben met hunne zware, doch als spouw 
bewerkte buitenmuren te zamen eene lengte van 
15.— en eene breedte van S.— nieter, dat is 120 
centiaren of' voor iedere woning (iO centiaren bebouw

den grond. Blijkens tig. 325, waarvan de linkerzijde 
den plattengrond gelijkstraats, en dc rechterzijde den 
plattengrond van de met hooge borstweringen voor
ziene zolder- of eerste verdieping voorstelt, is de in
deeling vrij regelmatig en van veel betere inrichting 
dan een der vorige woningen dezer inzending. Zoo 
bevat de benedenverdieping, die 3.— nieter hoog is, een 
vrij portaal met trap naar den zolder, ecne woon
kamer groot 3.50 bij 4.00 nieter met stookplaats en 
kasten ; cene keuken van 3.30 bij 4.— nieter met 
stookplaats, kast en gootsteen, en een vrije provi
siekamer van 1.80 bij 2.10 meter; de vereeniging 
tusschen de woonkamer en keuken heeft onder de 
trap door een vrij portaal plaats, waarin mede de 
deur, tot de provisiekamer toegang gevende. De zol
derverdieping bevat en geeft uit het goed geplaatste 
trapportaal toegang tot drie afzonderlijke slaapkamers, 
in de grootste waarvan eene stookplaats en waarbij 
tevens een ruime kast is. 

Op dc plaats bevindt zich tusschen de moestuinen 
een vrijstaande bebouwing van 3.10 meter breedte 
en G.— meter lengte, waarin voor iedere woning 
een privaat, een gemeenschappelijke en bemuurde asch-
of vuilniskuil en voor elke woning een varkenshok. 
F ig . 320 geeft met de voorname doorsnede dezer 
woningen tevens den opstantl van den kleinen ach-
terbouw aan. Voorts doet tig. 327 aan de rechter
zijde tien opstand van den halven achtergevel, aan 
de linkerzijde dien van den halven voorgevel uitko
men. Dc kosten dezer bouwing worden te zamen op 
250 pond Sterl., dat is ƒ 3 0 0 0 . — , gesteld; moet daar
door worden verstaan, dat de beide woningen met 
toebehooren op die som te staan komen, dan geeft 
dat ƒ 1500.— per woning en ƒ 25.— per centiare, 
hetgeen in vergelijking met de voor de eerstvermelde 
woningen opgegeven prijzen, de hier als doelma
tigst opgegeven woning met den bijbouw ook tevens 
als de goedkoopste doet kennen. Evenwel gaf deze 
nauwkeurige beschouwing van de onder dit noinmer 
ingezonden ontwerpen den indruk, dat voor de 
daarbij vermelde bouwsommen bij beschikbaren grond, 
althans in Nederland betere en doelmatiger woningen 
voor minder gcltl gebouwd zijn en gebouwd kunnen 
worden. 

In deze afdcelingen werden nog aangetroffen twee 
ongenommenie gravures van arbeiderswoningen van 
de architecten HABERSTON & PITÉ , voorstellende: 

1°. Een gedeelte van een blok arbeiderswoningen 

I ten plattenlande, dat blijkens de op de gravure 
geplaatste aanwijzing te Londen door de Maatschappij 
van Landbouw met den eersten prijs is bekroond. 
Het eigenlijke gebouw is nagenoeg twee verdiepingen 
hoog, namelijk eene verdieping gelijkstraats en ecne 
zolderverdieping niet hooge borstwering. Achter het 
eigenlijke gebouw is een lager gedeelte als afdak 
aangebouwd, met eene kleine zolderberging daarboven. 
De inrichting kenmerkt zich tloor eenvoud, en zeker 
zullen zoodanige woningen ook min kostbaar zijn. 
De constructie van de kap, of liever de verbinding 
van de kap niet de muren en de ligging der kap-
balken, die hier voor zolderbalken dienen, is niet de 
voor Nederland gepaste constructie; de Commissie 
meent, dat voor Engeland ook geene redenen kunnen 
bestaan, die zoodanige constructie billijken. 

2°. Een ontwerp van twee woningen, dat zich door 
niets bijzonders dan dat wat vreemd is, aanbeveelt; 
wellicht wordt zoodanig gebouw door plaatselijke om
standigheden gewettigd, doch voor Nederland bevat 
het niets ter navolging, veel ter vermijding. De bij
zondere inrichting der zeer zware sclioorsteenen in 

; de doorsnede aangetoond, zoo ook de balklagen en 
kap, geven een allervreemdste constructie aan. Voor 
dat vreemde deed het ons leed, door den stand dezer 
teekeningen of ontwerpen niet in de mogelijkheid te 
zijn, daarvan voldoende schetsen te nemen. *) 

Eindelijk bchooren tot deze aftlccling twee in lijsten 
gevatte ongenommerde zeer levendig in kleuren uit
gevoerde teekeningen, wellicht behoorende tot de 
verzameling onder N°. 270 van den Catalogus ge
noemd ; het waren: 

I». De plattegrond, doorsnede cn perpectievische 
opstand van een te Londen in Hat ton Garden op 

;, een regelmatig terrein gebouwd slaap- of kosthuis 
voor vier-cn-vijftig vrijgezellen. 

2°. Dc plattegrond, doorsnede en opstantl van 
cene inrichting als boven voor twee-en-tachtig onge
huwde arbeiders, gebouwd op een onregelmatig ter
rein in Charlesstreet Drury lane. 

De beide inrichtingen waren van eenvoudige doch 
doelmatige indeelingen, bevatten in hoofdzaak ver
blijf- of slaapkamers voor dc genoemde ongehuwde 

*) Deze gravures waren gehangen tegen den muur eener trap-

vestibule en zoo lio.jpr, ter voorkoming va» beschadiging liij het 

daar heertellende drukke verkeer, dat die zonder hulp van 

andere personen niet te bereiken waren. 
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arbeiders, en inrichtingen om aan die inwonenden 
het noodige onderhoud te verschaffen. 

Meer aanwijzingen van deze schijnbaar goede en ! 
nuttige inrichtingen zouden zekerlijk bijgedragen heb- ; 
ben tot het voorname doel der tentoonstelling, vooral 
omdat over deze ontwerpen of inrichtingen meilcdce-
lingen waren te geven, door de ondervinding aan
gewezen. 

D E N E M A R K E N . 

I 

Een eerste rondwandeling door deze afdeeling be
vestigde al dadelijk de meening, dat Denemarken op 
deze internationale tentoonstelling door zijne arbei
derswoningen, evenals door benoodigdheden van allerlei 
aard voor den handwerksstand, waardiglijk was ver
tegenwoordigd. Een nadere beschouwing staafde die 
meening; daarbij werd geroemd de keurig nette be
werking van het ingezondene, dc betrekkelijk goed-
koope prijzen, op of voor de voorwerpen genoteerd, 
de doelmatige bescherming van het ingezondene, en 
dc breedvoerige bescheiden, die daarbij in portefeuilles 
waren gegeven. Het is alleen te betreuren, dat van 
die bescheiden, welke bijna allen in de Deenschc 
taal waren, geene meer uitvoerige uittreksels gegeven | 
konden worden, ook omdat dc uitvoerigheid van dit 
verslag daardoor nog zou worden vermeerderd. 

Onder N°. 2S4 van den Catalogus werden door 
de Arbeiders-bouwvereeniging, opgericht door de 
werklieden van de hceren BURMEISTKR & WAINS, J 
werktuigfabrikanten tc Kopenhagen, ingezonden dc 
bescheiden van het ontstaan, de werking en uit
komsten der Vereeniging, benevens verslagen en 
plannen van woningen, door de Vereeniging tot stand 
gebracht. 

De hierbij bedoelde plannen zijn drie nette teeke
ningen, voorstellende een algemeene situatie en de 
plan- en opstandteekeningen van twee woningen. 

Dc indeeling wordt in alle opzichten doelmatig 
geacht, iedere woning bevat voldoende gelegenheid 
tot aanvoer van licht cn lucht; ook heeft zij een 
kleine, vrije en als tuin ingerichte voorruimte, alsmede 
een vrije plaats, op welks achtergedeelte zich het 
privaat bevindt, terwijl daar aan de tegenovergestelde 
zijde een waterput met pomp, benevens gelegenheid 
tot waterafvoer geplaatst is. Elke woning, die één 
verdieping met eene zolderverdieping bevat, heeft 
voorts een vrije kelderruimte. 

De kosten van zoodanig huis voor twee huisgezin
nen bedragen Fr. 4352 

waarbij voor putten, privaten, enz. . . » 4S6 
alzoo tc zamen . n 4838 

Wordt zoodanige inrichting van dubbele grootte, 
dat is voor vier huisgezinnen, gemaakt, dan 
worden dc bouwkosten gesteld op. . Fr. 8300 

waarbij voor putten, privaten, enz. . " 400 
alsdan tc zamen . " 8700 

of voor één woning » 2100 
De voordecligcr uitkomst der kosten bij het bouwen 

van vier woningen is gelegen in de omstandigheid, dat 
voor het tweede stel woningen maar één eindgevel 
en één eindplaats- en tuinafscheiding gebouwd moet 
worden. 

Hoewel vele goede eigenschappen aan deze wonin
gen toekennende, kan die goedkeuring bij aaneen
geschakelde woningen niet worden gehecht aan het 
telkens of bij iedere woning onvoorwaardelijk door 
het dak brengen der brandgevels, en die als eind
gevels met halzen, toppen en rollagen af te dekken. 
Wel wordt door die afscheidingen een geheele vrij
heid beter aangetoond, doch daardoor ontstaat eene 
menigte zoomen en vergaringen, die bij het ophalen 
der brandgevels tot onder de bekapping worden ver
meden. Plaatselijke verordeningen kunnen evenwel 
aanleiding tot de gevolgde inrichting hebben gegeven. 

Bij de door de Arbeidersverceniging van 18C0 te 
Kopenhagen, onder N°. 285 van den Catalogus ver
melde en ingezondene bescheiden, wordt eene porte
feuille met twee qualqueteekeniugen van woningen 
van één verdieping hoog, door de Vereeniging in 
den omtrek van Kopenhagen gebouwd, aangetroffen. 

De indeeling is zeer eenvoudig en het geheel, 
vooral ook de opstanden minder gunstig dan van 
de eerstgenoemde woningen. Het is evenwel blijkbaar, 
dat ook deze woningen minder kostbaar zijn en tegen 
minderen prijs aan arbeidersgezinnen, die een gering 
dagloon verdienen, verhuurd of beschikbaar gesteld 
moeten worden. 

De directie der door A . H A Ü E gebouwde wonin
gen tc Kopenhagen, zond onder N°. 288 van den 
Catalogus bij de bescheiden een plan in van de te 
Frederiksberg gebouwde woningen, welk plan werd 
voorgesteld op twee in eene portefeuille berustende 
platen voor een huis met vier-en-twintig woningen, 
die veel overeenkomst hadden met die, door de Arbei

ders-bouwvereeniging, hierboven vermeld, opgericht. 

Een hoogst belangrijke inzending, onder N " . 289 
in den Catalogus vermeld, is die van de directie van 
het Classensche Fideicommis te Kopenhagen, bestaande 
in zes keurig uitgevoerde en net opgespannen teeke
ningen, de plannen bevattende voor de Classensche 
arbeiderswoningen op Fredriksberg bij Kopenhagen. 
Van deze zeer belangrijke teekeningen, bevattende 
blad 1 het algemeene plan, blad 11 de plattegronden 
van een blok woningen, blad III de plattegronden 
van het hoofd- of middelgebouw, de bladen I V c n V 
de voorname doorsneden cn opstanden der gebouwen, 
en blad VI op verkleinde schaal dc doorsnede van 
het geheele ontwerp, waarbij ook dc hoogtcligging 
der terreinen of de egaliseering om de gebouwen 
met de waterloozingen, enz. is aangegeven, worden 
als uittreksels bij de figuren 328—332 eenige schetsen 
tot verduidelijking hierbij gegeven. 

Het geheele ontwerp neemt een rechthoek in van 
350.— nieter lengte en 90.— meter breedte, waarin op 
het midden een hoofd- of administratiegebouw, tevens 
voor bakkerij, slachterij, magazijn, enz. bestemd, en 
waarbij belangrijke stoominrichtingen zijn daargesteld. 
Eene ruimte van ongeveer 105.— nieter lengte cn 45.— 
meter breedte heeft dit hoofdgebouw tot middelstuk; 
die ruimte is als vrije plaats, maar ook tevens ter 
wederzijden als een klein park ingericht. Rondom 
deze middelplaats bevinden zich in gelijke verdeeling 
vier-en-twintig blokken woningen, elk blok van 20.— 
meter lengte en ruim 7.— meter breedte, aan de 
smalle einden door straten van ongeveer 5.— meter 
breedte gescheiden, en aan de lange zijden met de 
tegenoverstaande gevels 15.— meter uit elkander 
gelegen, waarvan voor ieder blok ter wederzijden 5.— 
nieter tot een afgesloten tuin, de overige 5.— nieter 
door den openbaren weg is ingenomen. Van deze blok
ken waren bij de inzending reeds acht stuks of honderd-
acht-en-twintig woningen voltooid, cn bestonden dc 
zestien overige blokken of tweehonderd-zes-en-vijftig 
woningen nog alleen in ontwerp. 

Ieder blok woningen heeft in het midden gelijk
straats een algenieenen doorgang, om tot de vrije tuinen 
of voorgronden te kunnen komen ; vier deuren, in kleine 
voorsprongen aan de lange zijden verdeeld, geven ieder 
toegang tot even zoovele woningen, die blijkens tig. 329, 
(den halven plattengrond van een blok voorstellende), 
zeer regelmatig verdeeld zijn en toch uit vijf verschil
lende soorten van woningen bestaan, en wel: 

DL. XX. 

Twee onder- en twee bovenwoningen als bij 1, 
bevattende een woonvertrek en keuken; 

twee onder- en twee bovenwoningen als bij 2, be
vattende eene woonkamer, slaapkamer en keuken; 

I twee onder- en twee bovenwoningen als bij 3, bevattende 
eene woonkamer, kleinere slaapkamer en keuken; 

twee onderwoningen als bij 4, gelijke vertrekken 
bevattende als de voorgaande, en 

twee bovenwoningen, mede met gelijke vertrekken, doch 
niet een grootere slaapkamer, door het bij ieder aan
trekken van de halve ruimte boven den benedengang. 
De woonvertrekken hebben allen cene afmeting van 

!j 3.20 bij 4.— meter, evenzoo de groote slaapkamers; 
de kleine slaapkamers zijn 2.— bij 3.20 en de keu
kens 2.— bij 2.50 nieter groot. Alleen in dc keukens 
zijn eene stookplaats cn een ruime kast aangebracht. 
De vertrekken zijn door doelmatige portalen ge
scheiden; op enkele van die portalen bevinden zich 
ruime kasten; de trappen zijn gemakkelijk, en de 
verdiepingen hebben tusschen de vloeren 3.— nieter, 
dus een gepaste hoogte. Aan de beide lange uitein-

• den van elk blok zijn tegen den blinden muur twee 
j privaten buitenshuis gesteld, zoodat voor vier gezinnen 

op één privaat is gerekend. Aan de goede inwen
dige indeeling paren zich, blijkens de doorsnede- en 
opstandteekeningen, goede, wel eenvoudige, doch pas
sende construction en vormen. Het geheel kan den 
naam van grootsche stichting dragen cn getuigt, dat 
dc ontwerpers bij den besten wil tevens de vereischte 
bekwaamheden bezaten, om de woningen voor de 

j arbeidersklasse tot een gcnoegelijk tehuis te maken, 
waartoe ook de daarbij aangewezen beplantingen bij-

i dragen. Daar, waar evenals hier in bevolkte plaatsen 
ruime gelegenheid bestaat tot de oprichting van ver-

I beterde arbeiderswoningen, kan het onder dit noniiner 
, tentoongestelde Deenschc ontwerp in vele opzichten 
i navolgenswaardige gegevens aanbieden. 

De Maatschappij voor Arbeiderswoningen te Kopen
hagen stelde onder N°. 292 van den Catalogus ter be-

' zichtiging twee in eene portefeuille gelegde teekenin
gen van arbeiderswoningen, die van minder goede 
indeeling dan de voorgaanden waren, doch ook het 
duidelijke bewijs droegen, dat die maatschappij ern
stig bedacht was en er naar streefde, om betere 
woningen voor den arbeidersstand daar te stellen en 
onder diens bereik te brengen. 

Onder N " . 293 van den Catalogus werd door de 
10 
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Ondersteuningsverecnighig op Christianshavn eene 
portefeuille niet negen kleine teekeningen tentoon
gesteld, plattegronden, doorsneden en opstanden 
bevattende op betrekkelijk kleine schaal van verschil
lende gebouwen, of ecne verzameling van arbeiderswo
ningen. Hoewel vele goede gegevens bevattende, wor
den zij bij vergelijking met de ontwerpen, onder dc 
N°. 284—289 tentoongesteld, daarbeneden gesteld. 

Eindelijk werd in deze afdeeling onder N°. 294 van 
den Catalogus, door dc Vereeniging van Geneeskun
digen te Kopenhagen cene portefeuille niet twee tee
keningen aangetroffen van reeds daargestelde of nog 
daar te stellen arbeiderswoningen. Op een rechthoe
kig trapezium wijst het situatieplan aan, dat reeds 
twaalf gelijke blokken, ieder met vijf-en-dertig wo
ningen, (waarvan naar was op te merken, acht-en-
twintig voor huisgezinnen en zeven voor vrijgezellen 
bestemd) waren opgericht. Zes soortgelijke blokken 
moesten nog opgericht worden. Ieder blok is twee 
verdiepingen hoog en van een zeer geregelde indee
ling. Bij de reeds gestichte blokken zijn acht gemeen
schappelijke cn afzonderlijk staande privaten en wasch-
plaatsen gebouwd, cn moeten er nog vijf worden 
daargesteld. Blijkens hei op de teekeningen vermelde, 
worden dc kosten dezer inrichting als volgt gesteld: 

Bouwkosten voor een blok of vijf-en-dertig wo
ningen .* . Fr. 44,923 

Bouwkosten voor waschplaatsen en 
privaten " 1727 

Bouwkosten voor vuilniskuilen, afvoer-
middelen, Macadam-wegen, enz. . . . " 2932 

dat is te zamen . H 49,582 
hetgeen per woning bedraagt ongeveer . » 1417, 
ecne som, die voor de hier gegevene inrichting als 
zeer matig is tc beschouwen cn zeer gunstig afsteekt 
bij vele der vroeger vermelde bouwkosten. 

Zijn de uit Denemarken hierboven genoemde ten
toongestelde arbeiderswoningen goed, verdienen die 
in vele opzichten een nauwkeurige beschouwing, ook 
de daarbij gegeven bescheiden bevatten veel belang
rijks; een en ander — ook vooral de vele verceni-
gingen, waaraan het gezondene te danken was — 
levert het bewijs dat ook daar ernstig ter harte 
worden genomen cn in uitvoering gebracht dc mid
delen, die kunnen strekken tot verbetering der wo
ningen en beschaving van het. leven van den ambachts-
of handwcrksstantl. 
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Z W E D E N . 

De Catalogus vermeldt voor deze afdeeling slechts 
één ontwerp, en wel onder N°. 300 eene arbeiders
woning, ingezonden door N . P. MATZON , metselaars-
gezel te Göteborg. De daarop betrekking hebbende 
teekening is vermoedelijk de voorstelling eener houten 
woning, die gedacht is opgericht tc worden op een 
fundament van breuksteen of keien, wellicht naai
den aard des lands. De indeeling of constructie geeft 
niets aan wat aanbeveling verdient; bijna zou men 
denken, of het wel het voornemen van den inzender 
geweest is, deze teekening als iets uitstekends voor 

1 te stellen. De bij de opgave gedane vermelding, dat 
de inzender een metsclaarsgezel is, doet het eeniger-
mate billijken, dat bij dit ontwerp een zoo verkeerde 
houtconstructie is aangewezen, hetgeen dan ook 
wellicht tot bewijs kan dienen, dat de inzender niet 
in dc gelegenheid is geweest, of cr zich geen moeite 
toe getroost heeft om betere construction niet eenige 
opmerkzaamheid tot voorbeelden aan te nemen. Dat zoo
danige goede voorbeelden in zijne nabijheid bestaan, 
bewijst de volgende ongenommerde inzending en wel: 

Zeven photographieën van een gebouw voor eene 
Arbeidersvereeniging te Göteborg; van deze waren 
drie stuks plattegronden, twee stuks opstanden en 
de beide overigen doorsneden of inwendige perspectie
ven. Ofschoon eener bijzondere beschouwing waardig, 
waren deze voorstellingen op te kleine schaal en 
alzoo ongeschikt om daarvan schetsen te nemen. De in
richting had ten doel, te dienen tot gebouw, geschikt 
tot tijdelijk cn nuttig verblijf voor den ambachtsman, 
cn wel door het daarin aanwezig zijn van een alge
meene lees- of leerzaal met bibliotheek; voorts in-

1 richtingen tot bckoniing van levensmiddelen, als 
broodbakkenj, vlccschhal, enz. Een en ander werd 
gekenmerkt door zeer goede indeeling en een regel-
niatigcn en goeden opstand; de laatste evenwel wat 
op eene kazerne gelijkende. De weinige inlichtingen 
of het schrift op de platen maakte het doel van dit 
gebouw en de bijzonderheden daarop betrekkelijk — 
die ons toeschenen wel waardig beter gekend te 
worden — niet geheel duidelijk. 

Met het bovenstaande is de beschouwing van de 
reeks tentoongestelde ontwerpen of plannen van Ar
beiderswoningen, voor zooverre die werden waarge
nomen, afgedaan cn volgen alsnu: 
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B . BIJZONDERE G E B O U W E N E N 
INRICHTINGEN. 

N E D E R L A N D . 

Zeer nauw verbonden niet het doel »verbetering 
van de woningen der arbeidersklasse", is ook een 
verbeterde wijze van afvoer van privaatstoffen, of het 
ruimen van privaatkuilen. Onder de vele middelen, 
die in de laatste jaren bijna overal tot verbetering 
daarvan worden besproken, is de inrichting door den 
architect A . VAN DER LINDEN , bij het gesticht Mee-
renberg onder Haarlem in toepassing gebracht, en 
waarvan onder N°. 42 van den Catalogus door den 
ontwerper het model van het bij dat gesticht daar
gestelde rioolstelsel ter tentoonstelling was gebracht, 
zeker een hoogst belangrijke zaak. Het model zelf, 
dat bestond uit eene tafel, waarop op sprekende wijze 
de hoofdmuren, dc privaten, de privaatputten, de 
onderlinge geleidingen en tie voorname ruimput waren 
voorgesteld, was van doelmatige cn nette bewerking. 
In bijzonderheden wordt dit stelsel, zoowel als de 
vroegere wijze van faecaliënafvoer, in het gesticht 
Meerenberg in praktijk gebracht, beschreven in het 
X V I I tleel der Bouwkundige Bijdragen, bladz. 83 — 88, 
waarnaar hier kan worden verwezen. Ook werd aan 
dat stelsel in dc Amsterdamsche Courant van 4 No
vember 1S69 een belangrijk artikel gewijd, en zulks 
ten gevolge eener bespreking cn tentoonstelling van 
het hier bedoelde model in ecne vergadering van het 
departement Haarlem der Nederlandsche Maatschappij 
ter Bevordering der Nijverheid, gehouden den 29 8 t e » 
October 1869. Naar deze beide stukken verwijzende, 
nemen wij daaruit als uittreksel het volgende over. 

Tot Juli 1S07 werd gedurende ccn tijdvak van 
achttien jaren tie bij of door het gesticht verspreid 
liggende achttien putten in de nabijheid van te zamen 
zes-en-tlcrtig privaten, geruimd door middel van een 
op een tweewielig voertuig geplaatsten cilindervormi-
gen ijzeren ketel, van eene luchtpomp en losse zuig-
buis voorzien. Drie werklieden waren dagelijks van 
den morgen tot den avond bezig, dit toestel dooi
de gangen en tuinen van het gesticht te vervoeren, 
dc putten daarin door middel van de luchtpomp cn 
zuigbuis tc ledigen en de stoffen langs de buiten
wegen naar de verzamelplaatsen tc vervoeren. Ondanks 
alle verbeteringen, die van tijd tot tijd aan het toestel 
werden aangebracht, veroorzaakte, behalve de kosten 
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van herstellingen cn arbeidsloon, deze wijze van rui
ming en vervoer van vele zijden klachten, en deed 
den wensch algemeen koesteren om voldoende ver
betering aan te brengen. Dikwerf stuitte men op het 
bezwaar, dat door de geringe hoogteligging van het 
terrein boven den waterstand, geen voldoende helling 
aan doorloopende riolen tot afvoer gegeven kon wor
den. Eindelijk werd uitvoering gegeven aan het plan 
van den architect V A N D E R L I N D E N , in model ter 
tentoonstelling gezonden, cn dat in Juli 1867 vol
tooid cn sedert met bijzonder gunstige uitkomst in 
ongestoorde werking is. De samenstelling is in hoofd
zaak tlezc: 

Drie gemetselde waterdichte vergaai-putten werden 
nabij tic gebouwen daargesteld, en tic niet ver verwij
derde privaten tloor korte riolen, op behoorlijke helling 
gelegen, met die putten vereenigd. Deze putten werden 
niet zeven gelijksoortige putten onderling verbonden door 
ccn stelsel van bijna horizontaal, 0.00 ïi 0.70 meteronder 
tien grond, liggende cn onderling luchtdicht verbonden, 
ijzeren pijpen van 0.20 meter binnenwerks middellijn, 
waarvan het uiteinde tot op den afstand van 195.— nie
ter van het gesticht verwijderd, in een hoofdput eindigt 
en daar verbonden wordt niet ecne pomp van Engelschen 
oorsprong, bestaande uit een zwaren glazen cilinder met 
gutta-percha hart en zuiger. De pijpen zijn met de put
ten vereenigd door staande pijpen van gelijke middellij
nen, in diepte dalende tot op 0.20 nieter boven den 
bodem tier putten. Ter voorkoming van vervuiling is elk 
riool bij den put voorzien van een stortkolk met stccnen 
rooster, dat eenmaal 's weeks met een haakje wordt 
gezuiverd, cn tie staande ijzeren pijpen aan het boven
einde van een kruisstuk, om zoo nootlig die pijpen 
of het bijna 000.— meter lange buizennet in geval 
van verstopping te kunnen doorsteken. Het groote 
verschil in kosten, zoowel als het nuttige der tegen
woordige inrichting, valt dadelijk in het oog bij de 
vermelding, dat tic ruiming tegenwoordig slechts 
driemaal per weck è dag of te zamen 18 uur werk 
van één arbeider vordert, dat is slechts het Vu van 
den vroeger daartoe gevorderden arbeid, terwijl alsnu 
ook de ruiming geheel buiten het gesticht plaats vindt, 
cn dc afvoering der faeealiën van cene bevolking van 
ongeveer duizend zielen geschiedt, zonder dat daarvan 
in het gesticht stank of andere der vroeger ondervon
den bezwaren wordt aangetroffen. 

Dc ontwerper houdt zich overtuigd, dat wat onder 
zijne leiding in het krankzinnigengesticht Meerenberg 
is tot stand gekomen, ook in vele steden van ons 
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vaderland onder inachtneming der verschillende toe
standen niet goed gevolg zou zijn aan tc wenden. 

In de bovengenoemde vergadering te Haarlem werd 
omtrent dit laatste punt van gedachten gewisseld; 
de voordeden en bezwaren voor of tegen een soort
gelijke inrichting werden besproken, en als een be
zwaar daartegen werd er voornamelijk op gewezen, 
dat men in steden met ceu geschiedkundig bestaanden 
toe-stand tc doen heeft, terwijl men voortdurend in aan
raking is met de belangen van particulieren, op wier 
vrijwillige medewerking niet altijd valt te rekenen. 
De bezwaren waren evenwel niet van dien aard, om 
dc meening niet te bevestigen, dat er veel aanleiding 
in dit stelsel is, om in de daartoe meest geschikte 
gedeelten van steden, of althans bij den aanleg van 
nieuwe buurten, het behandelde stelsel in toepassing 
te brengen. Een bepaald besluit werd in bedoelde 
vergadering te dezer zake niet genomen j echter meende 
men het onderwerp tot nader onderzoek cn rap
port in handen eener commissie te moeten stellen, 
tot welker leden werden benoemd nevens den ont
werper van het stelsel, de heeren, jhr. J . R. F. 
O K T T , prof. E. II. Vox BAUMHACER, SWIXS cn 

ZOCHER. 

Of door die commissie reeds een mulei' rapport 
is uitgebracht, is ons onbekend, doch wij achten het 
een gelukkige gedachte van den inzender, om zijn 
stelsel, dat, blijkens daarvan bekend is, in het gesticht 
Meerenberg zoo gunstige uitkomsten levert, ook op 
de hier besproken internationale tentoonstelling in 
model ter bezichtiging te stellen, en dat het in vele 
opzichten om zijne eenvoudigheid en doelmatigheid 
kan worden aangemerkt als dc uitvoering eener verbete
ring, waarover in de laatste jaren zoo ernstig en veel
vuldig bij verschillende gemeente- en rijksbesturen, 
niet alleen in Nederland, maar ook vooral in het 
buitenland werd gehandeld. 

Sedert de architect VAN UER LINDEN zijn stelsel 
van faecaliënafvoer in het gesticht Meerenberg ter 
algemeene kennis heeft gebracht, wordt te Amster
dam en te Leiden het door de pers zoo veelvuldig 
besproken stadsreinigingstelsel van kapt. CHARLES 
T . LIERNLR, hetgeen voornamelijk bestaat in het op 
pneumatische wijze dagelijks uit de woningen ver
wijderen van faecaliën, cn die direct aan den land
bouw over te geven, in niet onbelangrijke wijken in 
toepassing gebracht. 

Door C. BJ.ANSJAAR te Leiden werd onder N°. 7 

van den Catalogus nog de inzending vermeld van ' 
: het door leerlingen vervaardigde ontwerp van eene 

uitspanningsplaats voor werklieden. In zes zeer net 
op dc schaal van 1 : 100 bewerkte teekeningen, werd 
dat ontwerp bij die van de vroeger vermelde arbei-

J: derswoningen tentoongesteld. Het hoofdplan bestaat 
! in eene zaal van 23.— meter lengte en 10.— meter 

breedte, niet een half achtkanten uitbouw van 10.50 
nieter lengte en 0.50 meter diepte. Aan drie zijden 
is deze zaal door eene warande van 3.50 nieter 
breedte omgeven. Achter de groote zaal bevindt zich 
een afzonderlijke aangesloten twee verdiepingen hooge 
uitbouw, in het geheel lang 10.— en diep 7.— meter, 
waarin eene entreekamer, eene woon- cn directie
kamer, buffet, enz. Voorts eene aangesloten uitbou- l 
wing aan één zijde, voor vier met de zaal gemeen-

' schap hebbende of in de vestibule ingaande privaten 
en urinoirs. 

Dc hoogte der groote zaal strekt zich uit tot de 
vlak liggende bekapping; dc muren zijn tot de muur
platen 4.80 nieter hoog. De kap, van houten bind
werk met ijzerversterking, rust voornamelijk op de 
muren, met daaraan verbonden stijlen. Ofschoon het 

. . . . 
ontwerp, wat de localiteit, de indeeling cn de uiter
lijke vormen betreft, niet onverdienstelijk is, zou men 
toch bij de daarstelling van zoodanig gebouw onder
vinden, dat voor een blijvende zaak de voorname 

1 construction te licht waren, vooral de muren, die 
zonder belangrijke versterking of uitbouwing bij 4.80 
meter hoogte, slechts één steen dik ontworpen zijn. 

AVordt het ontwerp beschouwd als te zijn de ge
dachte van een leerling, onder de leiding van den 

! verdienstelijken inzender uitgevoerd, dan is deze loffe
lijke vermelding de verdiende belooning voor den 

' vervaardiger. 

De architect .1. A . ROOSEBOOM bracht onder N°. 02 
van den Catalogus ter tentoonstelling drie bladen 
teekeningen van een ontwerp voor een gebouw, inge
richt tot het houden van vergaderingen, tentoonstel
lingen, enz. van en voor de maatschappij het Am-
sterdamsche Werkmansbond. Dit ontwerp had zijn 
oorsprong in eene in December 1S08 uitgeschreven 
prijsvraag door genoemd werkmansbond, zijnde eene 
vereeniging van tininiergezellcn, vergaderende onder 
dc zinspreuk Concordia inter nos niet nog eenige 
andere werknianscorporatiën, van welke prijsvraag 
het programma hoofdzakelijk behelsde: het leveren 
van de benoodigdc teekeningen tot het verbouwen 

van twee pakhuizen en het inrichten daarvan tot een 
gebouw, geschikt tot het houden van vergaderingen, 
volksvoordrachten, concerten, feestvieringen, en het
geen men meer bijzonder verlangde aangebracht te 
zien, alles met eene memorie van toelichting, raming 
van kosten, enz. 

De tijd van inlevering voor de prijsdingende ont
werpen werd bepaald vóór of' op 13 Februari 1809, 
zoodat voor de bewerking een tijdvak van ongeveer 
twee maanden was gesteld. 

Het belang der zaak van eene vereeniging, die 
zich zelve onder werklieden had geconstitueerd en blijk 
gaf van goede gezindheid en vasten wil, om den 
arbeidersstand zijn rechte plaats te doen innemen, 
alsmede beschaving en kennis tc bevorderen, wekte 
verdiende deelneming, zoodat dan ook op de uitge-
schrevcne prijsvraag ten rechten tijde eenige ant
woorden inkwamen, die in handen werden gesteld 
van een der zaak kundige bcoordeelingscomniissic, 
waarvan het gevolg was, dat het hierbij tentoonge
stelde ontwerp — waarvan de figuren 333—310 
schetsen der verkleinde, net uitgewerkte teekeningen 
voorstellen — der bekroning werd waardig gekeurd, 
en daarna door het Ainsterdamsche Werkmansbond 
in alle opzichten werd voldaan aan de bij het pro
gramma toegezegde eereblijken. De bedoeling der 
prijsuitschrijvers was, om na bekroning tot een 
spoedige geheele of gedeeltelijke uitvoering van het 
plan over te gaan, dat echter om billijke redenen 
van bijzonderen aard tot op heden nog niet heeft 
plaats kunnen vinden, en tot geschikter gelegenheid 
is uitgesteld moeten worden. 

Omtrent het ontwerp zelf dienen de volgende be
merkingen en ïnededeelingen: 

De verbouwing moest zich regelen naar plaatselijke 
omstandigheden en gegevens. Twee vrij groote aaii-
ccngclegcn en tot pakhuizen in gebruik zijnde ge
bouwen met de smalle zijden aan de Spuistraat en 
niet de lange zijde aan een gedeelte van het gedempte 
Kattegat te Amsterdam uitkomende, boden te zamen 
eene bouwruimte van nagenoeg 11.80 bij 25.20 
meter of ruim 297 centiaren aan. Van de buiten
muren en balklagen moest, om de kosten niet te 
hoog op te voeren, zooveel mogelijk partij getrokken 
worden. Met die gegevens slaagde de ontwerper vrij 
goed; het ontwerp'bevat bij een geregelde indeeling 
drie verdiepingen, waarvan de middelste, in hoogte 
eene dubbele, tot een groote vergaderzaal niet aan 
drie zijden rondgaande gaanderijen is ingericht en 

welke zaal, behalve het ruime orkest, eene oppervlakte 
van ruim 11.— bij 19.— meter heeft; overigens op 
de verdieping gelijkstraats een ruime koffiekamer, 
conversatiezaal met passende buffetten, gemakkelijke 
trappen, een flinke keuken, goede woning voor den 
concierge, kasten, bergplaatsen, privaten, urinoirs, enz., 
en op dc hoven verdieping eene zaal voor tentoonstel
lingen van 11.— bij 14.-50 nieter, met goed verdeelde 
directiekamers, trappen, kasten, enz., terwijl in het 
achtergedeelte van het gebouw een gedeelte, als kelder
en tusschenverdieping, de noodige localiteiten voor 
provisie- en dienstvertrekken aanbiedt. Aroegt men 
daarbij, dat alle vertrekken goed verlicht en vatbaar 
voor luchtverversching zijn, dc opstanden in goeden 
en aangenaam passenden stijl zijn ontworpen, en dat 
de constructiën voor dit verbouwingsontwerp met 
zorg zijn gekozen, dan strekte het tentoongestelde 

j ontwerp niet alleen tot eer van den inzender, of' tot 
' opluistering van de tentoonstelling, maar deed dat 

j ook den wensch tot verwezenlijking eener zoodanige 
inrichting opwekken, eene inrichting, die bij gepast 
gebruik niet moet dienen, om den arbeidzamen huis-

i vader aan zijn gezin te onttrekken, maar om hem 
en de zijnen op gezette tijden en in vrije uren te 

: strekken tot nuttige verpoozing, tot veredeling van 
hart en verstand, cn tot bevordering van zijn geluk, 
in nauw verband staande met zijn tehuis cn verbe-

| terde woning. 

De ontwerper, die der Commissie bereidwillig 
zijn plan toelichtte cn haar in staat stelde de tamelijk 
uitvoerige schetsen zijner teekeningen hierbij over te 
leggen, achtte het zich een genoegen te kunnen 
mededeclen, dat ter oorzakc van den korten tijd tus
schen de uitschrijving van het programma en den tijd 
van inzending, door hem slechts een schets-ontwerp 
was vervaardigd, en hij die schets in verband met 
de daarbij gemaakte memorie ca raming van kosten 
hoofdzakelijk ter studie door een zijner bouwkundige 
leerlingen, den heer PARIS , op breeder schaal heeft 
doen uitwerken en teekenen. 

Onder de vele en zeer merkwaardige voorwerpen, 
voornamelijk schrifturen en teekeningen, die in be
trekking staan met het welzijn voor de huishouding 
en het bedrijf van den handwerksman, bekleedt een 
goede plaats de belangrijke inzending van ds. C. S. 

j ADAMA VAN SCHEI.TEMA'. Als tot dit verslag in be

trekking staande, wordt daarbij aangetroffen, een 
zeer net uitgewerkte teekening van het Koning- Wil-
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lemshuis te Amsterdam, gebouwd naar liet ontwerp 
en onder toezicht van den architect J . VAN MAURIK 
in de jaren 18(33/04 *). Blijkens een bij deze inzen
ding ruim verspreid klein, doch mede belangrijk ge
schrift, is het gebouw in beginsel en aard een vrije 
navolging van de Workinginenshall, door mevr. J . 
B . WIGHTMAN , in het jaar 1804 te Shrewsbury in 
Engeland opgericht, nadat zij sedert Januari 1S58 
er ernstig naar had gestreefd, om voor dc haar om
ringende werklieden eene vereeniging tot beschaving 
des geestcs en tot onthouding van bedwelmende 
dranken tc vestigen. Hare pogingen slaagden door 
milde en onbekrompen bijdragen, niet opoffering van 
nicer dan 20,000 gulden uit hare eigene middelen, 
en ruim 3000 gulden aan bijdragen van hare werk
lieden, zoo gunstig, dat voor de som van 00,000 
gulden Shrewsbury's Workinginenshall verrees. De 
geachte inzender, die niet dc geschriften van mevr. 
WIGHTMAN in October 1S01 bekend werd, cn daarin 
veel vond waarover door hem sedert ruim zeventien 
jaren in betrekking tot den afschaffingsstrijd in ons 
vaderland was nagedacht, vond daarin in het be
lang van den Amsterdamschen arbeidersstand een 
gepaste aanwijzing voor verdere werkzaamheid, waarop 
na ijverige bemoeiingen in Maart 1802 het Christelijk 
Wijkverbond met het gering aantal van dertien leden 
werd gesticht, hetwelk echter zulke gelukkige uitkomsten 
opleverde, dat reeds twintig maanden later op plechtige 
wijze door den heer burgemeester van Amsterdam in 
naam van Z. M . den Koning dc eerste steen van het Ko-
nings-Willemshuis gelegd, f) spoedig daarna voltooid 
werd cn tot op heden op verschillende wijzen meer 
en meer voldoet aan de behoefte om verbetering onder 
verschillende klassen te verspreiden, hervorming te 
bewerken voor het maatschappelijk en huiselijk leven, 
door opvoedingen onderwijs, bevordering der gezond
heid, en om dc jeugd tot knappe werklieden en dienst
baren te bevorderen. Dat doel tracht deze stichting 

*) Voor de hierbij belangloos bewezen diensten ontving ge

noemde architect bij schrijven d.d. 27 September l S G t van 

het bestuur der Wijkvereeniging een erkentelijk schrijven met 

betuiging, dat het aller goedkeuring wegdroeg, zoowel wat een

voud van vorm als deugdelijkheid van de constructie betrof. 

f) De voor deze gelegenheid vervaardigde zilveren trollel 

werd daarna aan Z . M . den Koning als ecne herinnering aan 

deze stichting aangeboden, op de meest vereerende wijze aan

genomen en daarvoor bij kabinetschrijven namens Z. M , aan 

den architect dank betuigt, met de mededeeling, dat dit gedeuk-

teekeo bij Zr. Ms. bijzondere herinneringen geplaatst was. 

tc bereiken door godsdienstig onderwijs aan jeugdige 
kinderen, Zondagscholen, in drie klassen verdeeld, 
breiles voor meisjes en teckenles voor jongens in tijden 
dat er elders geen school wordt gehouden, avond
school voor meisjes in dagdiensten, zanglessen, volks
voorlezingen cn cene Icesinrichtiiig met eigene en 
goede bibliotheek. Op de teckenles voor jongens wor
den zij, die den leeftijd van negen jaar hebben bereikt, 
reeds toegelaten; het daar gegeven onderwijs is om 
dc bijzondere wijze merkwaardig cn geheel ingericht 
om den jongeling een duidelijk begrip van a/stand, 
richting en vorm tc geven, dat, welk vak ook later 
door hem gekozen worde, hem daarin van uitmun
tenden dienst moet zijn. Een uitvoerige omschrijving 
dezer teekenmethode wordt gevonden in den Koning-
Willemshuis almanak voor het jaar 1809, uitgave van 
L . J . E C K E L , tc Amsterdam. 

Dc volgende korte beschrijving niet dc van de tee
keningen overgenomen schetsen (tig. 341—346) strek
ken om zoowel het doel als dc inrichting van dat 
gebouw zelf, opgericht in een zeer bevolkt gedeelte 
van Amsterdam, nog iets nader tc doen kennen. 

Het gebouw heeft als ccn rechthoek de afmeting van 
21.64 bij 13.18 meter, met de lange zijde naar en aan 
de straat uitkomende cn heeft aldaar op de einden 
twee voorname toegangen tot ruime vestibules niet 
doelmatige geheel doorgaande bordestrappen, privaten, 
urinoirs en bergplaatsen bevattende; de vestibules gelei
den : voor de verdieping gclijkstraats, die nagenoeg 0.— 
nieter hoogte heeft, tot ccn groote en kleine vergaderzaal, 
eene entreekamer, directiekamer cn cene bibliotheek, 
die allen met elkander in goed verband staan; en 
voor dc eerste verdieping tot tic groote goed verlichte 
zaal voor voorlezingen, tlic eene afmeting van 14.60 
bij 12.30 nieter heeft, bij de zijmuren 5.00 cn tloor 
de flauw getoogde bekoepeling in het midden 1.— meter 
meer hoogte heeft. Deze zaal is aan de beide lange 
zijden van 2.— nieter breede gaanderijen voorzien, en 
verdeeld door doelmatige banken en zitplaatsen voor 
ongeveer vierhonderd personen. Een spreekgestoelte 
met gepaste omtimmering is aan een tier korte uit
einden gesteld; paneelen boven de deuren der zaal 
prijken met toepasselijke spreuken. 

Voor tic benedenzalen heeft de ventilatie plaats 
door in de plafonds aangebrachte openingen, in ge
meenschap staande met de tusschen dc beide zolde
ringen daartoe opzettelijk vrijgelaten ruimte, die tevens 
zonder hinderlijk geraas te veroorzaken het gelijktij
dig gebruik der verschillende lokalen toelaat cn goede 
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gelegenheid aanbiedt tot versterking van den vloer 
der eerste verdieping of groote zaal. De ventilatie 
voor de groote zaal geschiedt evenzoo tloor in het 
plafond aangebrachte en met de kapruiinte in ver
eeniging staande openingen. 

Een kleine achter het gebouw zich bevindende 
plaats biedt eene bergplaats voor banken aan. 

Hoewel hierbij de schetsen der teekeningen zijn 
gegeven van het oorspronkelijke plan, hebben er bij 
de uitvoering eenige veranderingen plaats gevonden, 
voornamelijk strekkende om de daarstellingskosten 
te verminderen. Een op groote schaal gctcckentle 
plattegrond, door den directeur der inrichting vervaar
digd, was bij de oorspronkelijke teekening overgelegd, 
en op die teekening waren het tloel en tic verschil
lende inrichtingen van het gebouw met het aantal 
lessen en vergaderingen beschreven. In hoofdzaak 
betreft de afwijking van het oorspronkelijk ontwerp 
het met 2.— meter versmallen van het gebouw, en 
het indeden van de verdieping gclijkstraats in kleinere 
vertrekken. Ontstond daardoor ccnig geldelijk voor
deel, de ruimte voor tic inrichting verloor daarbij, 
althans in het verslag van 1S65—1860 blijkt zoowel 
dit verlies, als het verlies der waartic van het oor
spronkelijk werk, wordende aldaar op pag. 1 onderaan 
gelezen: //De ruime zaal was telkens meer gevuld 
en in den winter van 1S65—1800 werd meermalen 
beweerd: Er is over het Koning-Willemshuis geene 
andere klacht, dan dat het te klein i s !" 

Dc kosten, voor den bouw gevorderd, beliepen aan 
aanneemsom en bijgekomen werken ongeveer een be
drag van ƒ24 ,000 .—. De zolder, die bij het oorspronke
lijke ontwerp slechts tot bergplaats of tot luchtverver-
sching was bestemd, is ook sedert, wegens gevorderde 
uitbreiding, tot teekcnlokaal ingericht. Is dc ruimte 
tot die gelegenheid altlaar aanwezig gekomen, op 
doelmatigheid kan dat lokaal geen aanspraak maken. 

B E L G I Ë . 

Twee zeer nette op grijs papier uitgevoerde en in 
lijsten opgezette teekeningen, vermoedelijk aangewezen 
onder N n . 157 a van den Catalogus, droegen tot op
schrift "Société cooperative des Foumeaux économi-
ques sous la présidence de Monsieur GUSTAVE JANSSEN. 
D. PEETERS Architecte Bru.velles", cn gingen verge
zeld van twee kleine lijsten, waarin eenige gedrukte 
aanwijzingen, op die teekeningen of de daarbij voor
gestelde inrichting betrekking hebbende, en gezamen

lijk voorstellende eene inrichting, waarvan het doel 
is, goed en goedkoop voedsel aan den arbeidersstand 
tc verschaffen. 

De perspectievische inrichting der teekeningen liet 
niet toe, daarop de juiste maten waar te nemen, doch 
enkele aanwijzingen van grootte of oppervlakte doen 
de inrichting als belangrijk kennen. De figuren 347 
en 348 zijn op photographische wijze van tie beide 
teekeningen ter tentoonstelling genomen cn bieden 
hierbij ecne herinnering aan die inrichting aan. Eig. 347, 
onder het opschrift "Elevation d'ensemble des BAH-
ments, Chausse'e de Mom," geeft in vogelperspectief 
de algemeene opstanden tier gebouwen aan, bestaande 
in een keukengebouw met ruime daaraan grenzende 
eetzaal, beide in een één verdieping hoog gebouw, 
en twee daaraan grenzende administratie- of dienstge
bouwen van twee en drie verdiepingen hoogte, met-
tic gevels aan tien voornamen weg uitkomende, waarbij 
de ingang tot de eetzaal zich ter zijde in een uitge
bouwd portaal op tie plaats bevindt. Fig. 348, op 
gelijke schaal geteekend, en uit nagenoeg hetzelfde 
oogpunt genomen, draagt tot opschrift // Vue inférieure 
des Foumeaux et du Ré/ectoire". Van het kookver-
trek en tie aangelegen eetzaal is daarop een gedeelte van 
de voor- en zijwanden cn van de dakschilden weg
gelaten, waardoor het doelmatige en lichte bindwerk 
zichtbaar word en van de kookinrichtingen op kleine 
schaal een denkbeeld wordt gegeven, welke inrichtin
gen aan twee zijden voor het bezoekend publiek bin
nenshuis wel zichtbaar, maar tloor rasterwerken niet toe
gankelijk zijn gesteld, terwijl in de eetzaal op zeven regels 
de vier breede eettafels regelmatig zijn voorgesteld. 

De beide daarbij behoorende kleine lijsten vermel
den niet grootcn druk het volgende: op de eerste, 
behoorende bij de teekening fig. 347: "Société coope
rative a Cureghem chez Bru.velles. Vue d'ensemble 
des ^[agasins généraux et des Foumeaux économiques" 
cn op tic tweede, blijkbaar tot de teekening tig. 348 
behoorende: Société cooperative it Cureghem chez 
Bruxelles. Vue inférieure des Foumeaux et Restaurant 
économique. — Cuisine 100 metres carrée; Salon 
400 metres carrée, hetgeen werd gevolgd door de 
onderstaande prijslijst der levensmiddelen: 

Soep, 1 liter, . . . . 5 Cents, 
Vlecsch, 120 gram, . 10 // 
Groenten, 800 gram 5 « 
Bier, i liter, . . . . 3 i » 
Koffie, è liter, . . . 2 « 
Brood, 130 gram, . 2j » 
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alles niet het recht om tegen dezelfde prijzen die 
voedingsmiddelen mede naar huis te nemen. 

Een en ander geeft een denkbeeld, dat de inrich
ting het goede voor den ambachtsman ten doel heeft, 
waarbij kan worden gevoegd, dat de teekeningen op i 
artistieke wijze in zwarte lijnen met wit opgehoogd 
op blauw papier schetsachtig waren uitgevoerd. 

Door den reeds bij de arbeiderswoningen genoemden 
industrieel en architect D U Ï K FILS, te Brussel, werden 
ook in deze afdeeling tentoongesteld dc teekeningen 
eener spaarinrichting, door hem genoemd Economat 
St. Jacques, te Mcchclen opgericht. Deze teekeningen, 
die van een zeer belangrijke beschrijving vergezeld 
gingen, waaruit eenige aanteekeningen hierbij zijn 
overgenomen, worden hoogst waarschijnlijk onder 
N n . 2541 van den Catalogus onder de benaming 
«Plan eener Spaarbank" aangewezen. 

Van de teekeningen worden bij de figuren 349—350 
schetsen op verkleinde schaal gegeven, bestaande in 
een plattengrond en eene doorsnede van de voor
naamste winkel vertrekken. 

Uit de inrichting van den plattengrond is op te 
maken, dat voor dc oprichting dezer spaarinrichting 
van bestaande gebouwen gebruik is gemaakt, welke 
voor het doel zijn gewijzigd en bijgebouwd, l iet 
hoofddoel is om aan eene vereeniging van werklieden 
(het zijn te Mechelen die van de constructiewerk-
plaats voor de Staatsspoorwegen, waarbij zich die van | 
andere inrichtingen aansloten) op gemakkelijke wijze 
de eerste en noodzakelijkste voedingsmiddelen en 
voorwerpen tot onderhoud te verschaffen, op eene : 

wijze door hen zeiven bestuurd, en waarbij een klein 
reservefonds wordt verkregen om op vaste tijden onder 
de deelhebbers te verdeelen. 

Ofschoon het meer in den aard van dit verslag 
ligt, om kennis te nemen van het gebouw als inrich
ting beschouwd, dan wel om een uitvoerige beschrij
ving te geven van het doel en den werkkring dezer 
vereeniging, achtte de Commissie het niet ongepast, 
om de belangrijke toelichtende beschrijving over het 
ontstaan en dc werking dezer inrichting, hierbij als 
bijlage N " . 2, vertaald over te leggen; overtuigd, 
dat daardoor zal worden gekend eene inrichting, die, 
mocht zij niet volmaakt en op alle plaatsen en ge
legenheden doelmatig geacht kunnen worden, toch 
vele behartigenswaardige wenken bevat. 

De geheele bouwing, die bij een grootste diepte 
van 59.— eene breedte aan den wee van 17.30 nieter 

inneemt, bevat ter zijde een hoofdingang tot een 
groote binnenplaats, rondom welke zich bevinden, afge
scheiden van het voorgebouw in goede volgorde: eene 
kamer met bureel voor administratie, een magazijn 
voor brandstoffen, een dito voor aardappelen, eene 
broodbakkerij met twee bakovens en aangrenzend ver
trek, eene verkoopplaats voor visch, eene vlecschhal, 
een magazijn voor aardewerk en eenige kamers tot 
woon- cn eetveitrekken voor het inwonende personeel, 
l iet voorgebouw bevat in het midden, ter breedte 
van ongeveer 4.90 meter, den winkel of het magazijn 
voor kruidenierswaren, in drie afdeelingen verdeeld, 
die te zamen eene diepte van ruim 20.— nieter hebben, 
aan de eene zijde met ruime winkelkasten betimmerd, 
met verkoop- of toonbanken daarvoor, aan de over
zijde genoegzame ruimte voor het verkeer vrij latende; 
tusschen dezen winkel en den eerstgerioemden door
gang zijn het tot dezen winkel behoorende bureel, 
een ruim portaal met bordestrappen, naar de boven
vertrekken geleidende, en twee niet het winkelver-
trek verbonden magazijnen. De ter andere zijde van 
den kruidenierswinkel gelegen vertrekken zijn, aan 
de straat uitkomende: een magazijn of winkel voor 
kleedingstukken in twee afdeelingen, en daarachter 
een dito voor schoenen. Achter een daarop volgende 
kleine binnenplaats wordt de eene goed gelegen keu
ken met daaraan verbonden rookplaats voor hammen, 
enz. aangetroffen. De bij het eerste aanzien schijnbaar 
onregelmatige verdeeling, waarvan veel het gevolg 
van de vroegere bouwing moet zijn, kenmerkt zich bij 
meer nauwkeurig onderzoek, vooral ook door een goede 
afzondering of vereeniging der verschillende deelen 
als een zeer goed geheel, dat ook hierin den ontwer
per tot eere strekt. 

Door denzelfden inzender werden onder N°. 019 
van den Catalogus een meubelstuk tot verschillende 
doeleinden en een watcrfiltreer ingezonden. Ook deze 
beide voorwerpen verdienen eenige nadere vermelding. 

l iet meubelstuk, door den inzender met den naam 
van onmisbaar meubelstuk bestempeld, bestaat uit eene 
vereeniging der voornaamste meubelen voor een huis
gezin, en wel: een ledikant, eene tafel, eene nachttafel, 
een toiletspiegel, een stoof, vier stoelen en eene kast, 
allen voorwerpen van hout en op dc gewone grootte 
en modellen vervaardigd, doch zoodanig door schar-
nierverecnigingen ingericht, dat zij allen met zeer 
geringe moeite plat geslagen of uit elkander genomen 
kunnen worden, zoodanig dat alle voorwerpen kun

nen worden geborgen in het laatstgenoemde voorwerp, 
de kast. Het door den inzender daarmede beoogde 
doel is van onderscheiden aard, en wel om bij ver
andering van woonplaats zoo min mogelijk ruimte 
in tc nemen en die verandering daardoor gemakke
lijker cn minder kostbaar te maken, om in de wo
ning van den arbeider, die gewoonlijk niet ruim is 
en veelal maar een vertrek heeft, dat te gelijk woon-
en slaapvertrek en dikwijls ook werkvertrek moet 
zijn, door het des daags ineenslaan en ter zijde stel
len van het groote meubelstuk, de slaapplaats of het 
ledikant, meer ruimte te geven en alsook meer orde 
en zindelijkheid te kunnen handhaven, terwijl zoo
danig meubelstuk, dat in verschillende houtsoorten, 
in meer of minder sierlijke vormen kan worden be
werkt, ook door den inzender wordt aanbevolen voor 
verzendingen naar het buitenland, ten behoeve van 
den hoofdofficier eener legerafdeeling in het veld, en 
ten dienste van zeevarenden, wier bedrijf er dikwijls 
toe bijdraagt om bij afwisseling, óf op verschillende 
plaatsen op het land, of op het schip te moeten 
wonen, terwijl bij het in den eenvoudigsten vorm en 
houtsoort uitgevoerd meubelstuk de waarde zal wor
den erkend door den handwerksman, omdat een 
zoodanig gemakkelijk, zindelijk en goedkoop meu
bilair, hem tevens tot de beginselen van spaarzaam
heid cn welvaren geleidt. 

Ofschoon in enkele punten het gemak van dit meu
belstuk kan worden bestreden, b. v. dat in een beperkt 
woonvertrek de opruiming cn terzijdestelling van 
het ledikant toch eene bergruimte voor het beddegoed 
noodzakelijk zouden maken, dat dan ook moeielijk 
in dc kast geborgen kan worden, omdat die bij eene 
eenvoudige woning tot bergplaats van kleedingstuk
ken cn levensmiddelen moet dienen, achten wij toch 
de inzending vooral niet het oog op het doel der 
tentoonstelling een zeer belangrijke, waarvan nog kan 
worden vermeld de wel eenvoudige maar toch nette 
en solide bewerking, cn dat door of namens den inzen
der, met het oog op de afmeting en kosten van zoo
danig meubelstuk, op de keerzijde van zijn adreskaart, 
die ter tentoonstelling den bezoekers niet vrijgevig
heid werd uitgereikt, de volgende tabel werd gelezen: 

ONMISBAAR MEUBELSTUK (gebrcvctcerd). 

Benaming der voorwerpen. hoogto lengto breedte 

M . M . M . 
Eene kast 1.44 1.18 0.01 
kunnende inhouden dc volgende 

voorwerpen, als: 
DL. xx. 

Ledikant, matras, kussen cn hoofd
peluw 0.91 1.81 1.03 

0 90 0.37 0.07 
Eene tafel • . 0.70 1.10 0.84 
Een spiegel (toilettafel). . . . 0.58 0.39 0.29 
Eene nachttafel (waschtafel) . . 0.73 0.30 0.33 
Eene stoof 0.18 0.23 0.22 
terwijl de kosten daarbij worden opgegeven tebedn Igeil: 

ƒ 125.—• zonder beddengoed oj'waschbenoodigdheden 
ii 150.— n n. met a 

a 150.— met '/ 

De watcrfiltreer, onder hetzelfde nomiuer vermeld, 
i trok ter tentoonstelling niet die algemeene aandacht, 

welke dat voorwerp verdiende. Een van zuivere roode 
i steenen in net halfsteens verband gemetselde bak, die 
! ongeveer de lengte van 0.S() meter, bij 0.00 nieter 
|! breedte cn 0.50 nieter hoogte had, was aan de voor

zijde van drie peilglazen en vier kleine koperen kranen 
| voorzien, en werd door vele der bezoekers of met geen 

belangstelling beschouwd, óf als iets van een anderen 
aard dan het werkelijk was, gadegeslagen; diegene, 
welke het voorrecht genoot, den inzender bij dat voor-
werp te ontmoeten, of inzage van de daarbij behoo
rende teekeningen kon nemen, bekwam eerst de kennis 

, van het rechte doel van het tentoongestelde voorwerp. 
Een korte omschrijving moge hierbij het voorwerp 

verduidelijken. De tentoongestelde bak was een drie
dubbele op een zelfden bodem opgezet; de beide 
buitensten, met eenige centimeters tusschenruimte, 
waren van gewoon waterdicht metselwerk, waarbinnen 

jj weder met eenige centimeters tusschenruimte de klein-
|| ste bak van gezaagde en goed sluitende filtreersteenen 

was gesteld, aan de bovenzijde met een schuins lig-
, genden gelijken steen afgedekt; ieder dezer bakken 

moet voldoende waterdichtheid bezitten, om zoowel 
i het in den kleinsten of filtreerbak komende water, als 

het daarop volgende, dat men wenscht te filtreeren, 
cn ook het buitenste, dat tot koel houden is bestemd, 
zuiver afgezonderd van elkander te houden. VA bestaan 

I alzoo drie afzonderlijke waterkamers, die ieder verbon-
i den zijn met eene inbrengpijp, en uit elke waarvan 
j het water door middel van een der kranen is te ver

krijgen. De peilglazen wijzen voor iedere waterkamer 
den stand van het water daarin aan, en het water 

I dat in de binnenste kamer komt, gezuiverd door de 
natuurlijke filtreersteenen, wordt als gezuiverd drink
water gebezigd. Zoodanig toestel op verschillende 
manieren gewijzigd, kan in elke keuken goede diensten 

l i 
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doen, en zal vooral daar zijn nattige plaats kunnen 
vinden, waar het drinkwater door bijzondere omstan
digheden minder zuiver is. De door den inzender op 
een overgelegde teekening verschillend voorgestelde 
wijzigingen van zijn stelsel zijn op de hierbij over
gelegde schetsen in plattegronden, opstanden cn door
sneden verduidelijkt. Bij X"*. 1 en 2, voorgesteld 
door dc figuren 351—354, worden de inrichtingen 
voor welputten of regenbakken voorgesteld, waarvan 
het toestel bij N". 1 van metselwerk niet acht staande 
en één schuins liggende filtreersteenen en bij N° . 2 van 
gegalvaniseerd ijzer met een gelijk getal zuiverings-
steenen is voorgesteld. N° . 3 geeft bij de figuren 
355-—357 de wijze van samenstelling van het ten
toongestelde en enkelvoudige of verplaatsbare voorwerp 
aan, terwijl eindelijk X". I bij de figuren 35S—359 
een gelijksoortige, doch grootere, van vier filtreerka-
mcrs voorziene vaste inrichting voorstelt. Aangaande 
het doel cn het nut, door den inzender met dit toe
stel beoogd, achten wij het niet ongepast zijne bij 
de teekening gegeven beschrijving hierbij vertaald te 
doen volgen; zij was van den volgenden inhoud: 

//WATERFII/TREER . Onder de voedingsmiddelen be
kleedt het water een zoo belangrijke plaats, dat al 
hetgeen strekken kan om de middelen tot verkrijging 
van gezond cn zuiver water, vrij van vreemde bestand-
dcclen te vermeerderen, als een ware weldaad is te 
beschouwen. 

"Wij durven ons daarom vleien, dat dc filtreer, die 
wij hierbij aan het oordeel van de jury onderwer
pen, gunstig zal worden beschouwd, want zij be
antwoordt aan dc meest dringende behoeften voor 
huisgezinnen, die zich moeten voeden in streken, 
waar drinkwater schaars of moeielijk is tc verkrijgen. 

«Het stelsel bestaat in het gebruik van steencn, 
welken een wezenlijke poreusheid van nature eigen is. 
Die steencn, gezaagd in vierkante platen van één a twee 
centimeter dikte, worden gesteld in een vat in den 
vorm van een koffer van gecementeerd metselwerk, 
zooals ons model, of van gegalvaniseerd ijzer. 

«Deze stecnen tot filtreering bestemd, worden zoo
danig gesteld, dat zij geene enkele horizontale opper
vlakte aanbieden, ten einde daardoor te voorkomen, 
dat de doorwatering van onzuiver water door den 
steen niet wordt tegengegaan. 

//De filterbakken zijn op zoodanige wijze samen
gesteld, dat hun inwendige is voorzien van eene lucht
en van ecne uithaalpijp. De indompeling of plaatsing 
dier bakken in slechte putten, regenbakken, stroomend 

water of welputten biedt niet het oog op de hygiëne zeer 
groote voordeden aan, omdat het op deze wijze gefil
treerde water na de zuivering dezelfde temperatuur 
behoudt, als waarin het zich voor dc zuivering bevond. 

//Wij moeten hieraan toevoegen, dat het gebruik 
van onze zuiveringsteencn geen enkel gewoon stelsel 
van zuivering uitsluit, en dat houtskool, zand, grint 
en alle andere gebruikelijke middelen ook op onze 
steencn kunnen worden toegepast, zonder dat dc po
reusheid van dezen er door wordt aangedaan, en de 
filtreering in zekere gevallen er slechts door zou 
kunnen winnen cn volmaakter bewerkstelligd worden. 

//Men begrijpt gemakkelijk van welk nut de door 
ons aanbevolen filtreertoestellen zullen zijn op plaatsen 
waar het water door de natuurlijke gesteldheid van 
den grond, of van stroomen óf in het algemeen van 
welputten, verzadigd is van plantaardige en dierlijke 
of fabriekstotfen, en daardoor ongezond en bedorven 
is. Dit zijn de oorzaken, waaraan men dikwijls en 
misschien te recht dc epidemische ziekten toeschrijft, 
die zoo groote verwoestingen in huisgezinnen aanrichten. 

• //Het gebruik van een toestel als dat, waarmede 
wij ons hier bezig houden, zou zekerlijk een krachtig 
werkend middel in soortgelijke omstandigheden aan
bieden. 

//Ons stelsel heeft de verdienste van in alle om
standigheden te kunnen worden aangewend, waar 
het noodzakelijk is, om het waterverbruik tc ma
tigen, terwijl daarbij aan onze toestellen de sier
lijkste vormen en de meest verschillende afmetingen 
gegeven kunnen worden. Men zou daarom ook naar 
omstandigheden van ons stelsel gebruik kunnen ma
ken volgens een vaste maat, zoodat het in den vorm 
van een meubelstuk in dc eenvoudigste huisgezinnen 
aangewend zou kunnen worden. Het gebruik maken 
daarvan zal niet alleen altijd helder en gezond 
water verschaffen, maar men zal ook bij dc grootste 
warmte frisch en aangenaam drinkwater hebben. 

//Een toestel, zooals ter tentoonstelling ter beschou
wing is aangeboden, is geschikt om per uur 70 liter 
water te tiltreeren. De prijs, waarvoor wij die toe
stellen kunnen vervaardigen, is tengevolge van de 
oneindig daaraan te brengen veranderingen in vorm 
cn afmeting, niet met mogelijkheid vast te stellen. 

//Wij vleien ons echter, dat onze filtreertoestellen 
bestemd zijn om weldra tc worden geteld onder het 
aantal der incest onmisbare meubelstukken in ieder 
huisgezin, terwijl de gebruikmaking daarvan zich ge
lijktijdig en evenzoo met spoed zal uitbreiden, zoo-

wel in openbare inrichtingen, als in die van land
bouwkundigen of industrieelen aard." 

Z W I T S E R L A N D . 

De in de laatste jaren veel besproken belangrijke 
zaak van faecaliënafvoer, met het tweeledig doel om 
de gezondheid in bevolkte plaatsen tc bevorderen en 
om de voorkomende privaatstoffen ten nicesten nutte 
van den landbouw aan tc wenden, werd ook met 
belangstelling behandeld door dr. A not,!' V O G T , ge
neesheer te Hern, door wien ter tentoonstelling onder 
N°. 225 van den Catalogus eene teekening, bevat
tende een gedeelte plattengrond en doorsnede van een 
drie verdiepingen hoog gebouw, benevens een houten 
model, waren ingezonden, cn zoo wij later vernamen 
door eene brochure toegelicht, voorstellende fosses 
mobiles voor arbeiderswoningen. 

Het toestel, behoorende tot het zoogenaamde tonnen
stelsel, is in hoofdzaak als volgt ingericht: Een ge
deelte van de benedenverdieping des gebouws, waarvan 
de vloer eenige treden beneden den beganen grond 
is gelegen, is van de overige deelen van het gebouw 
afgescheiden cn alleen van buiten toegankelijk. In 
deze door ecne buitentrap bereikbare stand- of berg
plaats is een beweegbare slede niet vaten tot verga
dering der faecaliën, voortkomende uit de daarboven 
geplaatste privaten, gesteld. 

Op de slede, die uit ccn vast onderdeel en een 
beweegbaar bovendeel bestaat, welk laatste door pa
rallel scharnieren hooger of lager kan worden gesteld, 
ligt een spoortocstel, waarop twee ontvangvaten worden 
gesteld, die beurtelings kunnen worden gebracht of 
weggenomen op of van de plaats, waar zich een 
storttrechtcr bevindt, en daarmede door opzetting van 
het bovendeel der slede wordt vereenigd. Uit de berg-
of standplaats der vaten, die niet een dubbel open
slaande deur van buiten wordt afgesloten, alsmede 
uit dc binnenruimte der daarboven zijnde privaten, 
bestaat gelegenheid tot afvoer van stank, die binnens
huis door van ccn trekkap voorziene pijp en langs of 
in den schoorsteen tot buiten het dak en boven den 
nok wordt afgeleid. Daar waar het maken van dichte 
privaatkuilen niet kan plaats vinden, en waar de 
stoffen onmiddellijk kunnen worden aangewend ten 
voordode van den landbouw, is de hierbij gegeven 
inrichting niet ondoelmatig; evenwel worden daartoe 
gevorderd plaatselijk geschikte omstandigheden, die, zal 
dc inrichting aanspraak maken op goed te zijn, vooral 

wat de stankafsluitingen der privaten betreft, veran
deringen zullen moeten ondergaan, meer overeenko
mende met de gewone cn goede wijze van afsluiting 
onzer door closets goed ingerichte privaten. 

Dc bij deze inrichting voorgestelde facealiënver-
zameling zal ook, wat het verwijderen der vaten uit 
een eenige treden beneden den beganen grond gele
gen vertrek betreft, ecne verbetering moeten onder
gaan, om algemeene toepassing te vinden. In het mo
del is de luchtververschingspijp bezijden en naast 
den schoorsteen geplaatst, op de teekening is die 
door den schoorsteen geleid. 

Daar alle middelen tot verbetering van privaat-
stoffenverzameling cn afvoer om het gewicht der zaak 
hooge belangstelling waardig zijn, kunnen evenwel 
de omstandigheden van plaatsen en gebouwen zoo 
zeer verschillen, dat er groote modelijkheid bestaat 
om het eene stelsel boven het andere te stellen. 
Voor zoover van die stelsels evenwel ter tentoonstel
ling was waar te nemen, moeten wij van de bij ons 
bekende toestanden der afvoerwijze, aan dat door den 
architect V A N O E R L I N D E N in model ter tentoonstel
ling gebracht, de voorkeur boven het door dr. V O G T 

voorgestelde stelsel geven. *) 

C. B A D - EN W A S C H I N R I C H T I N G E N . 

N E D E R L A N D 

Van de 's-Gravenhaagsche wasch- cn badinrichting 
was ter tentoonstelling, onder N°. 2 van den Cata
logus vernield, het model, door den opzichter der in
richting V A N W E Z E I . vervaardigd en ingezonden. 
Genoemd model, waarbij tot aanwijzing der water
en stooingcleidhigcii eene plattegrondteekening was 
gevoegd, is zeer net uitgevoerd en geeft door de 
weglating der kap en zolders een duidelijk overzicht 
van het inwendige. 

In het geheel zijn er acht-en-twintig badkamertjes 
cn achttien waschplaatsen, de eersten verdeeld in 
twee klassen, waarvan voor de eerste klasse acht 

*) Ken belangrijk overzicht over de verschillende stelsels van 

faecal iënafvoer , enz. wurdt aangetroffen in de uitvoerige en in 

vele opzichten zeer belangrijke brochure: //Ontwerp van ecu riool

stelsel voor Ti lburg," uitgegeven op last van het bestuur dier 

gemeente, te Leiden bij F . H O O I B E R G & Z O O N , 1 s70. 
1 1 ' 
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voor mannen cn vijf voor vrouwen zijn bestemd; 
de tweede klasse is verdeeld in twaalf mannen- en 
drie vróuwenbadkamers; zij zijn allen 2.65 meter 
diej) en 2.25 meter breed en hebben ieder een afzon
derlijken toegang. In elk vertrekje is eene goed ge
plaatste badkuip met de vereischte geleidingen en 
kranen tot aan- en afvoer van koud en warm water. 
De wasehplaatsen bevinden zich in een van de bad
vertrekken afgezonderd, doch nabij gelegen ruim 
lokaal; ieder is 1.00 meter breed en 2.— nieter diep; 
door tusschen schot ten over de diepte zijn zij van 
elkander gescheiden; elk heeft een vaste waschtobbe, 
die in twee deelen is afgedeeld, waarboven en waarbij 
de vereischte kranen tot bekoming van stoom, heet 
en koud water. In het ruime lokaal bevinden zich 
voorts verschillende droogrekken, eene wring- en 
eene mangelmachine. Een nabij gelegen machinegebouw 
bevat twee stoomketels. De inrichting, waarop dit 
model betrekking heeft, dat van een eenvoudige, 
doch doelmatige samenstelling is en des te meer den 
vervaardiger tot eere strekt, omdat hij volgens de 
daarbij gegeven verklaring geen timmerman is, schijnt 
goede uitkomsten op te leveren. Opgericht in het jaar 
1S57, nadat een jaar vroeger een dergelijke inrich
ting te Utrecht was gesticht, en te Rotterdam een 
jaar later eene soortgelijke ontstond, heeft zij ten 
doel het gebruik van baden en de gelegenheid tot 
wasschen gemakkelijk en goedkoop te maken, ten 
einde daarmede zindelijkheid en gezondheid te bevor
deren. De vennootschap, bij aandeelen van ƒ 2 5 0 . — 
aangegaan, bedroeg / 50,000.—, waarvan evenwel 
slechts ƒ 43,000.— uitgegeven, genoegzaam bleek te 
zijn, om de zaak voort te zetten. Een twaalfjarig ge
bruik gaf voldoende ondervinding om het bestaan der 
inrichting verzekerd te achten. Na aftrek der onkosten 
van exploitatie kon geregeld aan de aandeelhouders een 
dividend van 2 tot 44 pCt. uitgekeerd worden, en 
in dat twaalfjarig tijdperk nog eene som voor het 
reservefonds worden benuttigd. 

Omtrent de prijzen wordt medegedeeld, dat die zijn 
als volgt: 

Een bad in de l c klasse, warm ƒ0 .50 , koud ƒ 0.30 
en een // n " 2,: « , " "0.15, // //0.10 
terwijl voor het gebruik eener waschplaats, met be
schikking over droogrek, wringtoestcl en mangel, 
6 cents per uur wordt berekend. 

Het toenemend gebruik der inrichting wordt op 
de beste wijze verklaard door de vermelding, dat het 
getal baden in het eerste jaar 10,000 bedragende, 

in het twaalfde jaar tot 19,000 was geklommen, 
terwijl het waschhuis van 3000 tot 4800 personen, 
met 9000 tot 22,000 uren gebruik, afwisselde. 

Dit toenemende cijfer van gebruik geeft niet alleen 
een gewenschte uitkomst, maar strekt ook tot bewijs 
van het nuttige der zaak, en om daardoor soortge
lijke inrichtingen ook elders ter navolging aan te 
bevelen. *). 

Door K . M . SMIT te Lochein werd onder N°. 05" van 
den Catalogus het plan van een badhuisje te Lochein 
ingezonden, welk plan bestond in eene teekening 
van een drijvend klein badhuisje, dat 5.40 meter 
lengte en 3.10 meter buitenwerksche breedte had. 
De hierbij gaande tig. 300—305 verduidelijken het 
plan. Of het ontwerp al of niet is uitgevoerd, of het 
ten behoeve van een particulier of van eene admini
stratie is ontworpen, wordt daarbij niet gemeld. De 
volgende korte beschrijving diene tot toelichting. 
Het lage geheel van hout op een vlot opgestelde huisje 
wordt gedragen door zes tonnen, van welken aan 
elk uiteinde drie onder het vlot of waterraam worden 
gelegd. Het gebouwtje zelf is verdeeld in een entree-
kamertje of portaal van 1.50 nieter breedte en 3.— nieter 
diepte, en twee daaraan grenzende badvertrekjes van 
2.30 nieter lengte en 1.30 meter breedte. In die ver
trekjes is de badgelegenheid daargesteld door een 
door open plankierwerk met het buitenwater in ver
band staand bad van 2.— bij 1.25. meter oppervlakte 
en 1.30 nieter diepte met kleine uit de bad-of kleed
kamertjes komende watertrapjes verbonden. Hoewel 
er steeds nauwkeurige zorg zal moeten worden gedra
gen voor een goed evenwicht der inrichting, is voor 
een kleine badgelegenheid, waar plaatselijke omstan
digheden dat veroorlooven, zoodanige inrichting niet 
ondoelmatig te achten, doch zal dan slechts kunnen 
dienen voor een enkele familie. Rij dc teekening 
was geen toelichtende beschrijving, hetgeen evenwel 
noodig ware geweest tot juistere waardeering van 
dit kleine ontwerp. 

B E L G I Ë . 

Bij vier zeer goed uitgevoerde en in nette lijsten 
gevatte teekeningen werd onder N°. 159 van den 

*) Omtrent de werking der inrichting en de cijfers werd 

hierbij gebruik gemnnkt van een ter tentoonstelling verspreid 

klein verslag der inrichting, gedrukt bij C . 11. S U S A N J R . to 

's-Qravenhage. 

Catalogus door de Société des bains et lavoirs d'Outre-
Meuse, te Luik, een zeer goede bad- en waschinrich-
ting tentoongesteld, waarbij eenige op dc teekeningen 
gestelde aanteekeningen omtrent inrichting en wer
king, waarvan in de volgende korte beschrijving dc 
voornaamste gegevens zijn vervat, die bij de van die 
teekeningen hierbij door de figuren 300—309 over-
genomene schetsen zooveel mogelijk kunnen worden 
vergeleken. De vier teekeningen, waarvan slechts enkele 
gedeelten in schets konden worden overgenomen, 
bevatten: 1». een uitvoerigen plattengrond van al de 
ondergrondswerken en de inrichting tot aan-en afvoer 
van water, stoom, enz.; 2°. een uitvoerige plattegrond-
tcekening van de geheele inrichting gelijkstraats 
en die der eerste verdieping van het hoofd- of ad
ministratiegebouw; 3°. de voornaamste doorsneden 
en 4°. eene opstandteekening op betrekkelijk groote 
schaal. 

Blijkens de bij tig. 360 gegeven schets van den 
plattengrond bevindt de inrichting zich op een gedeel
telijk onregelmatig terrein, dat aan den openbaren 
weg de breedte van 14.50 nieter heeft, aan dc achterzijde 
of op de geheele diepte van ruim 47.— meter 11.50 
nieter breed is, doch in het midden een grootste 
breedte van bijna 29.— nieter heeft. Van die opper
vlakte is het voorgedeelte over de geheele breedte 
van 14.50 meter ter diepte van 8.10 meter als admi
nistratiegebouw van twee verdiepingen hoog ingericht, 
waarin zich behalve de dienstvertrekken, bijzondere 
toegangen voor verschillende seksen, wachtkamers en 
een bureel bevinden; achter dit gebouw bevindt zich 
over eene diepte van 28.85 meter het badgebouw, 
waarin acht-en-veertig afzonderlijke badkamertjes, door 
gangen van 1.20 meter breedte gescheiden, benevens 
een daarlangs gaande breedere gang, toegang gevende 
tot het achter gelegen waschlokaal, dat 10.20 meter 
diepte heeft. Het bad- en waschlokaal wordt door 
een vlakke van lantaarnlicht voorziene bekapping 
afgedekt en verlicht, Op de vrij blijvende onregel
matige ruimte ter zijde is een machinegebouw 
of stooinhuis opgericht, met een daarbij zijnde 
vrije plaats, waartoe de toegang, ook voor rijtuigen, 
door een in het voorgebouw overdekten gang wordt 
verkregen. 

De maatschappij, welke deze zaak heeft gevestigd 
en waarbij de heer M . J . R K Q Ü I I . É als directeur is 
geplaatst, werd den 8 , t e» December 1865 met een 
kapitaal van fr. 120,000, in 240 aandeelen ieder van 
fr. 500 verdeeld, opgericht. Door het Belgische gou-

[ vernement werd daarin als subsidie '/,„ gedeelte van 
het geheele kapitaal of fr. 12,000 bijgedragen. 

De (laarstelling van den bouw werd op den l s t c n Maart 
1S66 begonnen, de voltooiing daarvan had op den 
3Jc" November daaraanvolgende plaats. De noodige 
lokalen tot bureel, magazijn, directiekamers en woning 
van den directeur, bevinden zich, als is gezegd, in het 
voorgebouw, waarachter: 
Eene galerij bevatt. tien badkamers 1° k l . voormannen, 

" idem " twintig " 2° k l . " " 
" idem " zes " 1" kl . " vrouwen, 
" idem " twaalf " 2C kl . " " 
A l deze badkamers zijn mede ingericht zoowel voor 

medische als voor douchesbaden. 
Eene wachtkamer scheidt zoowel de klassen van el

kander, als de afdeelingen voor mannen en vrouwen. 
Het achter de badinrichting gelegene en daaraan 

verbonden waschgebouw bevat acht-en-twintig waseh
plaatsen, waarbij eene gelegenheid tot droging der 
waschgoederen door middel van heete lucht, en twee 
mangel toestellen. 

Het ter zijde gestelde machinehuis bevat twee stoom
ketels, eene machine, pompen, enz. Dagelijks kan 
deze inrichting per uur 600 liters, zoowel heet als 
koud water in de reservoirs leveren; daardoor wor
den ook de badkamers door stoom verwarmd. 

De hoofdconstructie der muurwerken is van eerste 
soort breuksteen. De vlakke bekappingen zijn van 
ijzeren spanten, waarop het met zink gedekte dak
beschot op houten gordingen is bevestigd. 

De verschillende badkamers zijn door dubbele houten 
beschotten, die tusschen beide met kleine granietstukken 
(beton) zijn aangevuld, gescheiden. In de vertrekken 
zijn die beschotten met olieverf geschilderden georneerd. 
Op gelijke wijze is het inwendige houtwerk van het 
waschhuis geschilderd. 

De inrichting heeft gekost aan: 
Aankoop van grond ongeveer 1000 

centiaren Er. 34,000.— 
Metsel-, timmer- cn dakwerken . . v 63,000.— 
48 zinken badkuipen, 2 steenen dito, 

de stoommachine, ketels, reservoirs, 
stoom- en waterpijpen of geleidin
gen niet kranen, bad- en wasch-
toestellen " 31,000.— 

Ameublement, als 300 handdoeken, 
kammen en andere benoodigd-
heden « S0O0.— 

T o t a a l " 130,000.— 
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Ais overzicht van het gebruik dezer inrichting kan 
de volgende staat strekken: 

in de jaren 1S6G/G7 1SG7/G8 
aantal baden 

eerste klasse voor mannen . . 14,070 23,099 
n « ii vrouwen . 7,871 14,041 

Totaal eerste klasse. 22,547 3S,337 
tweede » voor mannen 24,201 25,202 

v a ii vrouwen . 12,743 10,101 
Totaal tweede klasse. 30,944 41,303 

Totaal generaal 59,191 79,700 
Hetgeen gemiddeld per dag be-

103 218 
Ue medische baden bedroegen . 493 1,697 

ii (louches " n 79 124 

IN DE WASCHINEICHTING 

bedroeg het getal waschvrouwen . 9,177 9,202 
de waschuren . . . . 34,94G'l4 37,9 l5 ' / a 

de gemiddelde waschuren per . 
dag 112 125 

en de gemiddelde waschuren per 
waschvrouw 3"/,o 4'/. 
Het tarief der bad- en waschprijzen is als volgt 

gesteld: 
Een bad l e k l . met gebruik van 2 handd. 40 Ct. 

a a 2 C
 " " 'i a 1 a 15 /' 

'i douchesbnd » » a 2 a 40 // 
Voor het gebruik maken van een kapklccd . 10 * 

'/ " wasschen per uur in den zomer . 5 // 
;/ n li II li li " winter . 6 n 

Omtrent de geldelijke aangelegenheden wordt voorts 
medegedeeld, dat na aftrek van alle uitgaven en on
kosten, amortisatie- en reservefonds, dc verkregen 
uitslag zeer gunstig kan worden genoemd, zoodat, 
niettegenstaande de zeer lage badprijzen, in het eerste 
jaar reeds 4 pCt. en in het tweede jaar bijna 0 pCt. 
interest aan de aandeelhouders uitbetaald is kunnen 
worden. Waar zulke cijfers spreken, achtte de directie 
het geven van verdere bijzonderheden dienaangaande 
onnoodig. 

Het bestuur dezer inrichting (zoo wordt verder op 
de tentoongestelde teekeningen vermeld) zal het een 
genoegen zijn, om alle inlichtingen te verstrekken, waar
toe het in staat is of over beschikken kan, aan ieder, die 
in het belang der weinig bevoorrechte klasse in Neder
land een soortgelijke inrichting zou wenschen daar 
te stellen. In zoodanig geval gelieve men zich te 
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: wenden tot den heer J . DELIEUE REQUILÉ , indus-
j | trieel te Luik. 

De constructeurs dezer belangrijke inrichting zijn 
de architect FERDINAND DEMANY cn ingenieur ALBERT 

i SMIDT. 

Omtrent dc hoofdindeelingen, opstand cn doorsne
den kunnen de hierbij van de teekeningen overge-
nomene schetsen een hoofddenkbeeld geven. 

Eene inrichting van nagenoeg gelijken aard als de 
voorgaande werd onder N" . 159" van den Catalogus 
ingezonden door de Société des bains et lavoirs pu
blics tc Vcrviers, van welke inrichting M . E . BÉDE 

i i 
directeur is. 

Op vijf zeer nette en uitvoerige teekeningen, allen 
! achter glas in lijsten gevat, werd de inrichting, ont

worpen cn geconstrueerd door den architect 1). DEMANY 
en den ingenieur .1. B. DELHEZ , voorgesteld; de 
gebouwen waren op dc schaal van 1 i centimeter per 

' meter, en de uitvoerige details op grootere schaal 
voorgesteld. Voor zooverre daartoe gelegenheid be
stond, werden van dit ontwerp de bijgaande verkleinde 
schetsen, tig. 370—389, genomen. 

De opstand van den voorgevel is nagenoeg geheel 
gelijk aan dien van het voorgaande ontwerp met dit 

I, voorname onderscheid, dat dit gebouw aan den open-
li baren weg met nagenoeg gelijke indeeling van deur

en lichtkozijnen, lijsten, enz., één verdieping hooger is. 
Ook heeft de vorm van den grond wel eenige over
eenkomst, doch is de inrichting gewijzigd, voorname
lijk door het daaraan toevoegen van een zwembassin, 
dat een inhoud van 2S0 kub. M . water kan bevatten. 

Het voorgebouw, dat ecne breedte van 10.— meter 
cn eene diepte van 8.— meter heeft, is ingericht 

I tot bureel, wachtkamers voor de verschillende klassen 
ji en seksen, gangen naar de bad- en waschvertrekken, 
i ' gemakkelijke trappen voor elke afdeeling en overdekten 

doorgang voor rijtuigen naar dc binnenplaats. De 
eerste verdieping is tot bijzondere badsalons inge
richt, cn de tweede tot woning voor den directeur 
met een magazijn voor linnen goederen, enz. Achter 
het voorgebouw bevindt zich het eigenlijke badhuis, 
met de afzonderlijke gangen naar het achter gelegen 

' zwembassin cn naar de ruim 2.50 meter uitgebouwde 
j waschplaats, breed ruim 13.-— nieter cn hebbende 
' ccn gemiddelde lengte van 31.— meter. Het zwem

bassingebouw, dat gemiddeld 20.— nieter breedte 
en 11.50 nieter diepte in de richting van den gcheclen 

I bouw heeft, sluit dc geheele bouwing in, waarbij ter 
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zijde op de plaats een machine- of stoomkctelhuis 
met toebehooren is aangebracht, Het badhuis bevat 
vier regels badkamers, waarvan de twee grootsten voor 
mannen en de twee kleinsten voor vrouwen zijn be
stemd; het wordt door een van ijzer vervaardigd 
kapwerk niet daarin doelmatig aangebrachte licht- en 
luchtramen gedekt, Evenzoo is het zwembassin door 
een gelijke kap gedekt, doch bevat dit rondgaande 
acht-cn-twintig klcedkabinettcn, die op ccn ruime 
gaanderij verdubbeld worden. Privaten en vertrekken 
voor het dienstpersoneel, trappen, enz. zijn in vol
doend getal cn regelmatig over de inrichting verspreid. 
Voor af- cn aanvoer van koud en heet water, stoom 
en heete lucht tot droging, bestaat ruime gelegen
heid ; de daartoe noodige kanalen zijn onder den grond 
in ruime mate aangebracht. De bij de tig. 378—389 
gegeven schetsen van de zeer uitvoerige tentoonge
stelde detailteekeningen kunnen eenig 'denkbeeld ge
ven van de nauwkeurige zorg bij de oprichting in 
acht genomen: 

Onderstaande opgaven over aantal en kosten zijn 
van dc teekeningen overgenomen: 

Legende generaal. 
l e galerij, 1° klasse voor mannen bevat 11 badk. 
" a , 2° n n a a 16 // 
a a , l c " a vrouwen // 7 » 
a a , 2 e

 a a n a 9 // 
Twee kabinetten voor medicinale baden. 

Badsalons voor vrouwen •. . G 
id. " mannen . . 4 

De waschinrichting bevat 14 badkuipen 
niet 14 droogplaatsen. 

De kosten van de inrichting bedragen : 
Aankoop van terrein Fr. 38,241.38 
Constructie ongeveer » 102,500.'— 
Materieel „ 30,000.— 
Ameublement en gereedschappen . « 2,300.— 
Linnen goederen « 0,500.—• 

Totaal Fr. 185,541.38 
Tarief voor de baden: 

Salons met gebruik van twee handdoeken cn kap-
kleed Fr. 1.20 

1° klasse met gebruik van twee hand
doeken « —. 50 

2° klasse met gebruik van één hand
doek // — . 2 0 

Zwembassin gedurende de dagen der 
week niet gebruikmaking van één hand-
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doek en zwembroek of van twee hand
doeken Er. — . 7 5 

! Des Zondags met gebruikmaking van een 
handdoek en zwembroek « — . 2 0 

I Abbonnemcnt voor 10 biljetten . . . » 6. — 
Tarief voor de waschinrichting 

per uur Fr. — . 1 0 
voor een ingetreden half uur . . . . u — . 0 6 

(Jaarne wordt deze inrichting door de Commissie 
onder de zeer goede ter tentoonstelling ingezondene 

i ontwerpen gerangschikt. Zij was niet alleen der ten-
1 toonstelling waardig, maar strekte ook den ontwer-
j pers en oprichters tot eere cn kan geacht worden 
| een waarlijk belangrijk voordcel tc zijn voor de ge

meente, die een zoodanige inrichting bezit. Bij het 
waarnemen der teekeningen of het nemen der schetsen 
daarvan, vervoegden zich twee bezoekers der tentoon-

. stelling bij de Commissie, die mededeelden, dat zij 
meermalen in den laatsten tijd gebruik van dc bad
inrichting te Verviers hadden gemaakt, cn aan die 
inrichting in vele opzichten, zoowel over de doelma
tigheid als zindelijkheid cn goede besturing, hoogen 
lof moesten betuigen. 

F R A N K R I J K . 

I 
Onder N°. 229 van den Catalogus werd door den 

. . . . . 
civiel-ingcnieur CHABUT te Parijs de teekening eener 
vermoedelijk bestaande openbare bad- en waschin
richting tentoongesteld. Deze zeer duidelijke cn nette 
teekening bevond zich in eene lijst met glas en was 
blijkbaar ontworpen niet het doel om een betrekkelijk 
min kostbare inrichting daar te stellen; zoo was de 
inrichting dan ook hoofdzakelijk van hout geconstru-

I ccrtl niet enkele ringmuren. 
Een open hoofdtoegang aan den publieken weg 

geeft aan dc linkerzijde toegang tot het machine- of 
stoomgebouw en eene woning voor den opzichter. 
In het machinehuis zijn de stookplaatsen, de ververij 
en dc inrichtingen tot verschatting van heet en koud 
water, zeepsop, enz. 

Aan de rechterzijde van den ingang is een twee 
verdiepingen hoog badhuis. De badkabinetten omrin-
gen ecne binnenplaats van 5.00 bij 5.S0 nieter grootte. 
Juist vóór die inrichting is het bureel van den bad
meester, met rondgaande banken, te gelijk tot wacht
kamer ingericht. Een rondgaande gang geeft toegang 
tot negen enkele en twee dubbelde badkamers, allen 
van elkander gescheiden, binnenwerks lang 3.20, breed 
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1.S0 cn hoog 2.SO nieter. Hoven iedere badkuip be
vinden zich twee kranen, één voor koud en één voor 
warm water. De voorname watergeleidingen bevinden 
zich in de gangen onder de vloeren. De rondgaande 
gang wordt in het midden aan de achterzijde afge
sloten ; tegen die afsluiting bevinden zich de goed 
geplaatste privaten. In de wachtkamer zijn twee ge
makkelijke trappen aangebracht, geleidende tot de 
boven-badkabinetten, zestien in getal, die met rond-
gaanden gang, enz. geheel zijn ingericht als op de 
benedenverdieping. 

Achter de open middelgang bevindt zich een be
langrijke ruimte .met hooger opgaand middelvak, in
gericht tot waschhuis, dat van boven wordt verlicht 
en aldaar tevens ruime gelegenheid tot luchtwisseling 
aanbiedt. In dit waschvertrek zijn op 1.85 nieter 
afstand midden op midden in geregelde lijnen de 
volgende waschkuipen, enz. gesteld: 

5 regels dubbelde kuipen van 13 stuks is 
5 X 2 X 15 = 150 kuipen 

I enkele regel van 15 » 
en 1 " a a 7 n 

te zamen 172 wasch
kuipen. Elke waschkuip, die bij 0.50 meter hoogte 
een diameter van 0.70 a 0.58 nieter heeft, is op 
een doorgaand raamwerk geplaatst, waart usschen ruime 
gelegenheid tot loozing van verbruikt water is. Boven 
elke kuip zijn wring- of waschplanken van 0.28 en 
0.35 meter breedte in schuinsche richting bevestigd 
tegen het regel- of schotwerk tusschen twee tegenover 
elkander staande waschplaatsen. Het waschhuis, dat 
eene afmeting van 19.— bij 15.— nieter heeft, is 
van goed geconstrueerd bindwerk voorzien, met een 
twee verdiepingen hoog middeldeel, bevat op dat 
hoogere middeldeel de drooginrichting, waarbij goede 
doorstrooming van lucht bestaat. Het middelgedeelte 
van het waschhuis is tot aan den droogzolder 6.50 
nieter hoog, met lagere zijgedeelten. Boven deze 
lagere zijdeelcn bevinden zich: 1°. een reservoir voor 
heet water, 2°. een reservoir voor rivierwater, 3°. een 
reservoir voor putwater en 4°. een reservoir voor 
zeepwater, welke allen naar behoefte door de machine 
gevuld worden gehouden. 

Voorts bevinden zich in het machinehuis de noodige 
broeikuipen, als één voor witte en één voor gekleurde 
(bonte) goederen, benevens twee gelegenheden tot 
verkoop van water aan waschvrouwen, enz. 

Deze instelling die in alle opzichten op doelmatig
heid aanspraak kan maken, is blijkbaar gesticht in 

II de nabijheid eener bevolkte arbeiderswijk, met het 
! doel om op min kostbare wijze goede gelegenheid tot 

baden en wasschen te geven cn daardoor zindelijk
heid en gezondheid tc bevorderen. 

De civiel-ingenieur MINESCI.OUX te Parijs stelde 
onder N°. 218 van den Catalogus ter bezichtiging mede 
zeer nette en op groote schaal uitgevoerde teekenin
gen van een openbare bad- cn waschinrichting voor 

I de arbeidersklasse. Ook bij dit ontwerp doen dc veelal 
j lichte samenstellingen van hout in plaats van niuur-
I werk vermoeden, dat de inrichting bestaat en tot doel 

heeft, het gebruik daarvan zoo min kostbaar, maar dan 
j ook zoo algemeen mogelijk te maken. 

Op een langwerpigen rechthoek gebouwd, heeft 
J deze inrichting den voornamen toegang van den open

baren weg aan een der smalle zijden, en is zij aldaar 
door eene kleine voor- of binnenplaats doelmatig van 
den openbaren weg afgescheiden. De verschillende 
lokalen ontvangen van ter zijde geen licht, vermoe
delijk omdat door nevengebouwen daartoe geen ge-

; legenheid bestaat; op ruime en doelmatige wijze 
wordt dat evenwel tc gelijk met de luchtdoorstroo-

i niing verkregen door lantaarns of daklichten. Het 
II gebouw moet geacht worden twee verdiepingen hoog 

te zijn, hoewel van de bovenverdieping slechts op 
eigenaardige wijze een gedeelte is opgetrokken. 

De bad- en waschinrichtingen liggen evenwijdig 
naast, doch afgezonderd van elkander; iedere afdee-

| i ling heeft zijn eigene muren; tc zamen zijn zij aan 
de voorzijde vereenigd door een gebouw, waarvan de 

j verdieping gelijkstraats eene entree-, restauratie- cn 
| wachtkamer, een bureel, cantine, keuken, benevens 

ij een klein koets- of wagenhuis met stalling bevat. 
{, Gemakkelijke en goed geplaatste trappen geleiden tot 

de eerste verdieping, waar zich bevindt de woning 
j, voor den opzichter of directeur, niet een salon, ver-
' moedelijk voor het bestuur bestemd; ook wordt van 

daar de toegang tot de boven-badkaniers verleend. 

Het ter linkerzijde gelegen waschhuis bevat gelijk
straats in een ruim lokaal zes dubbele regels wasch
plaatsen, gelegenheid voor honderd-en-twintig wasch
kuipen aanbiedende, die allen door tusschenschotten 
gescheiden zijn. De vloeren zijn volgens de teekening 
van asphalt of mastiek; onder de waschkuipen bevindt 
zich een breede, doch ondiepe goot, waarlangs het 
gebruikte waschwatcr afvloeit naar den daarvoor be-
stemden reservoir. Vóór het waschhuis bevindt zich 
een afzonderlijk vertrek, waarin een groote en een 

kleine kuip, de laatste op en de eerste gedeeltelijk 
door den vloer op ijzeren stijlen rustende, en door 
pijpen vereenigd met het in den kelder geplaatste 
toestel voor loog- of waschwatcr, aldaar op eigen
aardige wijze bereid. 

Boven het waschhuis, dat door eene glasbedekking 
is afgedekt, worden ter wederzijden van het middel
vak één-en-vijftig afzonderlijke droogkamertjes van 
1.30 nieter breedte en 3.50 nieter diepte gevonden, 
die door schuins gestelde opene schrooten ruime gele
genheid tot luchtdoorstrooming aanbieden; langs de 
binnenzijde gaat langs deze droogkamers eene ter 
zijde opene, doch van boven gedekte galerij. 

Het badhuis, ter andere zijde gelegen, bevat behalve 
de afzonderlijke gangen, gelijkstraats: Een vertrek, 
waarin een groot fornuis niet drie afzonderlijke ketels 
en badkuipen voor zwavel- of kunstbaden, niet drie 
ter zijde gelegen kleine vertrekken, waarin in elk een 
ledikant is geplaatst, genoegzame ruimte ter beweging 
overlatende; daarop volgt een tamelijk groot vertrek 
voor stoombaden, niet negen aangelegen kleine ver
trekken met ledikanten als boven. In het midden 
dezer stooiii-badinrichting bevindt zich een cirkelvor
mige estrade met acht treden, waarbij de badkamer 
hooger of lager kan worden geplaatst, ten einde ecu 
meer of minder sterk stoombad te kunnen ontvan
gen; eindelijk is achter dit vertrek een lokaal gelegen 
met of voor vier douchesbaden. Ook deze vertrekken 
worden door glazen dakbedekkingen verlicht. De 
eerste verdieping dezer badinrichting bevat aan de 
eene zijde veertien gewone badkamers voor vrou
wen, en aan de andere zijde veertien gelijken voor 
mannen, allen van 2.— bij 2.— nieter oppervlakte. 
Voor elke afdeeling bestaan afzonderlijke trappen; 
zij zijn geheel van elkander gescheiden, hebben vrije 
en opene galerijen voor die vertrekken, terwijl elke 
badkamer voorzien is van de benoodigde inrichtingen, 
tot het gemakkelijk bekomen cn afvoeren van water, enz. 

Deze inrichting, waarbij gecne bijzondere schrifturen 
werden opgemerkt, kwam der Commissie voor eene 
zeer eigenaardige en doeltreffende te zijn, waarvan 
het wcnschelijk was meer gegevens en goede schetsen 
tb bezitten. Gelijke opmerkingen waren gemaakt bij 
dc voorgaande drie ontwerpen van buitenlandsche 
bad- en waschinrichtingen, en het was dan ook daarom, 
dat de Commissie, aangemoedigd door daartoe op 
sommige ontwerpen gedane uitnoodigingen, zich eenige 
weken na het sluiten der tentoonstelling bij beleefd 
schrijven tot de direction of ontwerpers der inrich-
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tingen, wier namen op de teekeningen werden genoemd, 
wendde, niet verzoek om van die goede en nuttige 
instellingen nadere mededeelingen en schetsen te 
mogen ontvangen, waarop slechts van één dezer in
richtingen een antwoord werd ontvangen, in hoofdzaak 
inhoudende, dat men zeer gaarne aan het verzoek 
zou voldoen, zoodra de ter tentoonstelling gezonden 
stukken weder in het bezit der inzenders waren. Die 
terugzending heeft natuurlijk sedert plaats gevonden, 
doch het wordt betreurd dat tot nog toe die belofte 
van toezending der schetsen, enz. niet is vervuld ge
worden. 

1). SCHOLEN. 

N E D E R L A N D . 

Ofschoon niet uitsluitend behoorende tot de voor
werpen voor de huishouding en het bedrijf van den 
handwerksman, zoo hebben opvoeding en ontwikke
ling der jeugd daarop toch zeer groote betrekking, 
en, hoewel niet niet name genoemd, kunnen toch 
onder de zesde klasse der tentoonstelling: «Middelen 
ter zedelijke, verstandelijke en lichamelijke ontwikke
ling" ook de scholen eene plaats vinden. 

Teekeningen, daarvan ingezonden en veelal bij an
dere klassen der tentoonstelling opgenomen, werden 
dan ook met belangstelling opgemerkt. 

Onder N" . 44 van den Catalogus werden door 
tusschenkomst van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst eenige belangrijke teekeningen van 
scholen ingezonden, en wel: 

1. De teekeningen van negentien openbare gemeente
scholen tc Amsterdam, ingezonden door den gemeente-
architect B. D E GREEFF JZN . , bestaande in : 
10 openbare armenscholen; voor beiderlei kunne, 

waar geen schoolgeld wordt betaald; 
4 openbare tusschenscholen voor beiderlei kunne, 

waar het schoolgeld bedraagt voor: 
2 weken dagschool voor één kind ƒ 0 . 3 0 ; twee 

kinderen ƒ 0 . 5 0 en drie kinderen ƒ 0 . 6 0 . 
2 weken avondschool voor één kind ƒ 0 . 1 5 en 

voor twee kinderen ƒ0 .20 . 
3 openbare scholen voor meer uitgebreid lager on

derwijs, waarvan: 
2 scholen voor jongens en één voor meisjes, eerste 

1 2 
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schoolgeld bedraagt per klasse, waarvan het 
kwartaal: 

voor een kind f 5.—, meer kinderen uit hetzelfde 
gezin ieder f 4.— 

1 school voor meisjes, tweede klasse, waarvan het 
schoolgeld per kwartaal bedraagt: 

Voor één kind /17.50, meer kinderen uit hetzelfde 
gezin ieder / 15.— 

1 openbare burger- dag- en avondschool (in twee tee
keningen), waarbij het schoolgeld is bepaald voor 
iederen leerling, die dc dagschool bezoekt ƒ 1 2 . — 
per jaar; voor iederen leerling, die de avond
school bezoekt ƒ 2.50 per jaar; voor iederen 
leerling, die de dag- en avondschool bezoekt 
/ 12.— per jaar. 

A l deze scholen zijn gebouwd in de jaren 1862 
tot 1869. Omtrent de inrichting, de grootte, het aantal 
kinderen en meer bijzonderheden kan hierbij verwezen 
worden naar de schetsteekeningen, door de tig. 390 tot 
521 voorgesteld, die der Commissie goedgunstig door 
tusschenkomst van den inzender werden verstrekt, en 
naar den hier bijgaanden staat. De eersten zullen 
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doen zien, dat de localiteiten, voor den bouw der 
scholen aangewezen, van zeer verschillende afmetin
gen en vormen zijn; dat daarbij terreinen voorkomen, 
die zich kenmerken door groote onregelmatigheid; dat 
tot het bekomen van licht en lucht niet altijd dezelfde 
regelen gevolgd konden worden, en ook de afmetingen 
van oppervlakte cn hoogte dientengevolge wijzigingen 
moesten ondergaan. De beschouwing der schetsen 
geeft de overtuiging, dat bij vele moeielijke gegevens 
de architect zeer gunstig in zijne indeelingen is ge
slaagd, dat bij alle scholen ruim licht en lucht aan
wezig zijn; dat de construction zonder overdaad hecht 
zijn, en de vormen, bij geregelde afwisselingen pas
send voor het doel. 

Niet altijd is eene vergelijking van zoovele scholen, 
voor één zelfde gemeente in een nagenoeg gelijk 
tijdvak, althans onder dezelfde wetgeving gebouwd, 
mogelijk, en het is dan ook daarom, dat van deze 
ter tentoonstelling ingezondene teekeningen van acht
tien Amsterdamsche scholen voor lager en meer 
uitgebreid onderwijs, de bijgaande staat van afmetin
gen, inrichtingen, kosten, enz. wordt overgelegd. 

Uit dezen staat blijkt dat daar, waar zulks door 
plaatselijke gelegenheden mogelijk is: 
a. De openbare armenscholen voor 300 kinderen, 30.— 

meter lang, 9.-— meter breed en 0.— meter' 
hoog zijn; dat voor één scholier alzoo 0.75 centi
aren oppervlakte cn 4.500 kub. M . ruimte beschik
baar is, terwijl voor 72 scholieren op één privaat 
is getekend; voorts, dat uit deze 10 scholen de 
gemiddelde hoogte 5.98 nieter, dc gemiddelde op
pervlakte per kind 0.717 centiare, de gemiddelde 
ruimte per kind 4.018 kub. M . bedraagt; de opper
vlakte der lichtramen tot die der muurvlakken 
gemiddeld staat als 1 :6.06, terwijl de gemid
delde oppervlakte van de gymnastieklokalen be
draagt 94.75 centiaren. 

b. De openbare tusschenscholen voor 300 kinderen 
eene gemiddelde hoogte hebben van 5.04 meter; 
eene totale oppervlakte van 225.— centiaren; ecne 
gemiddelde oppervlakte per kind van 0.749 cen
tiaren; ecne gemiddelde ruimte per kind van 
3.950 kub. M . ; de oppervlakte der lichtramen 
tot die van de muurvlakken gemiddeld staat als 

1 : 6.57, en de gymnastieklokalen gemiddeld eene 
oppervlakte beslaan van 86.10 centiaren. 

c. De openbare burgerscholen van de eerste klasse 
voor 200 en van de tweede klasse voor 150 kin
deren ingericht, cene gemiddelde hoogte hebben 
van 4.92 meter; ecne gemiddelde oppervlakte 
beslaan van 191.35 centiaren; eene gemiddelde 
oppervlakte voor één kind aanbieden van 1.037 
centiaren; eene gemiddelde ruimte voor één kind 
aanbieden van 4.919 kub. M . ; de oppervlakte 
der lichtramen staat tot de oppervlakte der muren 
als 1 : 6.81, en de gymnastieklokalen nemen eene 
gemiddelde oppervlakte in van 71.32 centiaren. 

Voorts: dat de verwarming op enkele uitzonde
ringen na plaats vindt door middel van kachels vol
gens het stelsel PECLET , dat bij uitnemendheid in 
die groote lokalen voldoet, en de ventilatie in den 
regel door tuimelramen en luchtkokers geschiedt. 

Hoewel op de plattegrondteekeningen dc vcrdeeling 
der schoolbanken is aangetoond, wordt hierbij ver
meld, dat voor die schoolbanken in den regel het 
Anicrikaansche stelsel is gevolgd. 
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Voorts worden in alle schoollokalen de avondscholen, j 
waartoe slechts een gedeelte van het lokaal wordt 
ingenomen, met 24 tot 30 gasvlammen, die van groote 
rerlectieschermen voorzien zijn, verlicht; in of bij iedere 
school bestaan twee a vier kranen ter bekoming 
van duinwater, en worden bij enkele scholen, waar 
dat om den vorm gevorderd werd, glazen tusschen- 1 
schotten aangebracht, 

De burger-dag- en avondschool, in schetsteeke-
ning voorgesteld door de tig. 512—521 en die ook j 
op grootere schaal bij de afdeeling //onderwijs" ter 
tentoonstelling werd aangetroffen, is op den boven 
gegeven staat niet opgenomen, omdat de afmetingen 
van de lokalen in dat gebouw niet in ecnig verge
lijkend verband met de gewone schoollokalen kunnen 
worden gesteld. Omtrent het doel en dc werking j 
dezer school kunnen de volgende mededeelingen 
strekken, welke hierbij met de opgave der hiervoor ver- i j 
melde schoolgelden, zijn overgenomen uit het Gemeente
blad van Amsterdam of de daartoe betrekkelijke ver
ordeningen, enz. 

De burger-dag- en avondschool is geene door de | 
Gemeente vrijwillig opgerichte, maar dc eenige ver
plichte, die art. 15 der wet op het middelbaar onder
wijs van 2 Mei 1803 kent*); daarbij wordt bepaald: 

//ln elke gemeente, die meer dan tienduizend zielen 
telt, moet eene burger-dag- en avondschool worden 
opgericht." 

Te Amsterdam werd zij ingericht volgens de voren- J 
genoemde wet op het middelbaar onderwijs, op 1 Sep
tember 1S6S geopend, toen er voor de dagschool 34 | 
en voor de avondschool 194 candidaten waren inge-
schreven. Zij is cene inrichting met tweejarigen cursus, 
hoofdzakelijk bestemd tot wetenschappelijke vorming 
en opleiding van ambachts- en handwerkslieden. Er 
wordt onderwijs gegeven in de volgende vakken: 
a. de wiskunde, 
b. de eerste beginselen der theoretische toegepaste 

mechanica cn de kennis van werktuigen, 
c. die der natuur-, scheikunde en technologie, 
d. de beginselen der geschiedenis, der aardrijkskunde 

en dc Nederlandsche taal, 
e. de eerste gronden der staathuishoudkunde, 

ƒ. het hand- en rechtlijnig teekenen. Ook zal hieraan 1 

kunnen worden toegevoegd het ouderwijs in het 
bouwkunstig teekenen cn het boetseeren, en 

g. dc gymnastiek. 

*) Zie Gemeenteblad 1S70. 1" Atdeeling pag. S47. 

De leerlingen der dagschool ontvangen minstens 
dertig uren, die der avondschool vijftien uren les 
per week. Onder het aantal lessen zijn die in de gym
nastiek niet begrepen. 

Dc belangrijkheid der inrichting in aanmerking 
nemende, kan het hiervoren vermelde schoolgeld, dat 
zoo laag is gesteld, en dat vooral voor dc avondschool 
zoo geheel valt onder het bereik van aankomende 
handworks- of ambachtslieden, wel met recht slechts 
als ecne bijdrage in dc kosten worden beschouwd. 

Die als leerling onderwijs op deze school wenscht 
te ontvangen, moet den vollen ouderdom van 12 jaar 
bereikt hebben en niet ouder zijn dan 10 jaar; na 
zich als candidaat te hebben doen inschrijven, zijn 
zij verplicht vóór de toelating bij een af tc leggen 
examen voldoende blijken van bekwaamheid te ge
ven in het lezen, schrijven, dc beginselen der reken
kunde en de eerste gronden der Nederlandsche] taal. 

Eindelijk kan omtrent deze burger-dag- en avond
school worden medegedeeld, dat het doel en de wer
king meer bepaald worden omschreven in het ter toon
stelling ruim — in de Hollandsche en Fransche talen — 
beschikbaar gestelde //Overzicht van de regeling van 
het middelbaar onderwijs voor den handwerksstaud 
in de Nederlanden, gevolgd van een kort verslag van 
het teckenonderwijs in die scholen," opgemaakt (hor 
de heeren inspecteurs van het middelbaar onderwijs: 
dr. D . J . STEYN PARVÉ , dr. J . BOSSCHA Jr. en 

dr. W. C. II. STARING, waarin onder meer op pag. 6 
het volgende wordt gelezen, cn dat als een bevoegd 
oordeel voor dit schoolgebouw is aan te merken: 
a Door de Gemeente (Amsterdam) is een uitmuntend 
gebouw voor deze school gesticht in de Wester
straat." 

Als een globaal overzicht van het openbaar lager 
onderwijs vinde als slot dezer belangrijke bijdrage, 
waartoe het aantal teekeningen van gemeentescholen 
te Amsterdam op de internationale tentoonstelling in 
1809 ingezonden, aanleiding gaf, het volgende uit
treksel uit het //Besluit tot regeling van het openbaar 
lager onderwijs in de gemeente Amsterdam'' (vastge
steld door den Gemeenteraad d. d. 20 Juni 1807) 
hier eene niet ongeschikte plaats: 
1". Het aantal openbare scholen voor het lager onder

wijs wordt bepaald op 34, verdeeld als volgt: 
25 armenscholen voor jongens en meisjes, in den 
regel van 300 kinderen, cn waar de gelegenheid 
zulks toelaat, voor meer, maar hoogstens voor 
600 kinderen. 
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9 tusschenscholen voor jongens en meisjes, in den 
regel voor 300 kinderen. 

2°. Ter voorziening in de verdere behoefte, zoo voor 
gewoon nis voor meer uitgebreid lnger onderwijs, 
worden opgericht 20 scholen (12 voor jongens en 
8 voor meisjes) onderscheiden i n : 

5 jongensscholen der l r klusse voor 200 jongens, 
7 idem « 2C » '/ 150 » , 
3 meisjesscholen » l e » « 200 meisjes, 
5 idem » 2 r » u 150 » , 
Voorts blijkt uit het verslag, door Burgemeester 

en Wethouders gedaan aan den Raad van Amsterdam, 
van den toestand der Gemeente gedurende het jaar 
1870 ten opzichte van het openbaar lager onderwijs, dat: 

De staat der bevolking op 15 October 1N70 op de 
openbare scholen was als volgt: 

jongens en één derde school 2C klasse voor meisjes. 
Behalve de bovenvermelde openbare gemeentescholen 

wordt bij hetzelfde verslag het aantal bijzondere 
scholen te Amsterdam opgegeven te zijn, als volgt: 

Getal leerlingen. 
Manncl. Vrouwel. Totaal. 

9 diaconiescholen . . . . 1218 1105 2383 
15 in weeshuizen en gestich

ten, niet uitsluitend of hoofd
zakelijk tot onderwijs be
stemd 

2 Israélietische scholen (buiten 
die in de weeshuizen) . 288 

23 scholen door vereenigingen 

Armeiiseholen waar 
kosteloos onder

wezen wordt. 
Tusscheuscliolcn. 

Scholen voor meer 
uitgebreid lager 

onderwijs. 
Totaal. 

Jongens. Meisjes 

Ü655 558!) 

Jouwens. 

-1300 

Meisjes. 

3S00 

Jongens. | Meisjes. 

1323 1107 

Jongens 

1032 

Meisjes. 

(51 ü 

Totaal. 

Jongens. Meisjes 

Ü655 558!) 

dat in gebruik waren: 
20 openbare armenscholen, 

7 a tusschenscholen, 
2 scholen v. M . U . L . onderw. l c k l . 
2 a a a n a i 

\ *) // a a n ii i 

4 
9. 

ii a 

ii a 

1" 

2C 

0.e 

voor jongens, 
// meisjes, 
« jongens 
en meisjes, 

voor jongens, 
meisjes, 

terwijl nog van de Gemeente in aanbouw of aanbe

steed waren: 
Eén openbare armenschool, twee openbare tusschen

scholen en één openbare school voor gewoon en meer 
uitgebreid lager onderwijs 2C klasse voor meisjes, en 
dat volgens de bijlage der plaatselijke schoolcom
missie (pag. 4 der bijlage A van het jaarverslag) bij 
bovengenoemd verslag, in een gewenschte behoefte 

zijn voorzien door bij de 21 bestaande openbare 
armenscholen nog 0 a 7 stuks te voegen, dat eene 
negende tusschenschool gewenscht blijft (N°. 8 werd in 
het voorjaar van 1871 geopend) en dat voor gewoon en 
meer uitgebreid lager onderwijs de. behoefte zich 
meer en meer doet gevoelen (zie pag. 12, bijlage A 
van het jaarverslag) aan twee scholen l c klasse voor 

») Deze school is sedert alleen voor jongens in gebruik. 

335 692 1027 

112 400 

tot stand gebracht 3351 3603 6954 

102 scholen door de onder
wijzers zeiven opgericht . 
Scholen voor volwassenen, 
waar lager onderwijs wordt 
gegeven. 

15 herhalingsscholen (niet ge
subsidieerd) 309 

1 Zondagschool . . . . 80 
Totaal: 

167 bijzondere scholen met 

2942 2615 5557 

487 796 
80 

8523 8674 17197 

II. Twee keurig nette in kleuren uitgevoerde en 
in lijsten achter glas opgezette teekeningen van den 
architect J . H . L E I . I M A N , het ontwerp eener bewaar
school voor 200 kinderen bevattende, zijnde het be
kroonde ontwerp eener door de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst in het jaar 1852 uitge
schreven prijsvraag. Uit ontwerp is onder de door de 
Maatschappij uitgegeven verzameling van Bekroonde 
Bouwkundige Ontwerpen, achtste aflevering, bij dc 
platen N°. 38 en 39 uitgegeven. Het prijsontwerp 
werd ingezonden onder de spreuk: «1st nicht die Erde 
das schönste Erziehungshaus der Menschheit?" De 
loffelijke beoordeeling wordt gevonden in het 9 e deel 
der Bouwkundige Bijdragen, pag. 20 en 21. De daarbij 
gemaakte aanmerkingen van beoordeelaars bepaalden 
zich voornamelijk tot het kostbare van den aanleg, 
die, wat inrichting betrof, zeer goed geoordeeld werd, 
terwijl de stijl van den voorgevel algemeen bijval 
vond. Dc bemerking omtrent de kostbaarheid werd 
door den ontwerper reeds bij zijne memorie van toe
lichting gedeeld, als bevattende aan het slot de woor
den: »Hct geheel is dus verondersteld voor een ruime 
beurs te zijn ontworpen." Hij dit ontwerp werd mede 

voldaan aan de bepaling van het programma, dat 
het gebouw gedacht wordt tusschen twee belen
dende perceelen te staan. Ontwerper koos daartoe 
een terrein van 24.— nieter breedte en 38.50 meter 
diepte, voor het laatste ter wederzijden aan den open
baren weg uitkomende, doch de schoollokalen daarvan 
geheel vrij gelegen. De goed ingerichte woning voor 
de onderwijzeres niet vertrek voor bestuurderessen, 
spreekkamer, enz. is twee verdiepingen hoog, gelegen 
aan de voorzijde voor het midden der over de ge
heele breedte doorgaande speelschool, en heeft een 
buitenwerksche afmeting van 10.20 bij 7.20 meter. 
De in het midden met een lantaarn goed verlichte 
speelschool is binnenwerks 23.30 meter lang cn heeft 
eene breedte van 4.70 meter. Zij is omringd door 
rustbanken en geeft op de beide uiteinden toegang 
tot de ruime, de eigenlijke school omringende open 
speelplaats, die weder op eigenaardige wijze van 
zitbanken en eenig plantsoen is voorzien. Een ruim 
portaal, dat flinke schoolkasten en ter zijde priva
ten bij de overdekte speelschool, berg- en kleine 
rustplaatsen bevat, verbindt die speelschool met de 
ruime inwendig 8.50 meter brcede en 16.30 meter 
diepe of lange leer- of bewaarschool, waarin een goede 
bank- en leerbordenverdecling, en aan de achterein
den goed gelegene zoowel van de speelplaats als uit 
de school toegankelijke privaten zijn aangebracht. De 
verwarming der schoollokalen geschiedt door calorifère-
kachels, waarvan er in elk schoollokaal twee zijn aan
gebracht ; de toestrooming van versche lucht tot deze 
kachels geschiedt door met beweegbare kleppen te 
regelen kanalen, terwijl de afvoer van bedorven lucht 
door middel van openingen in het plafond en daar
boven gestelde kokers tot buiten het dak wordt gedacht. 
De breedte der zitplaats voor elk kind is gerekend op 
0.35 meter, de oppervlakte voor ieder kind bedraagt in 
de leerschool gemiddeld 0.66 centiare en dc ruimte 3.110 
kub. M . Dc voor de oppervlak te hier gevonden afmeting 
komt juist overeen met de bepaling in art. 121 der Alge
meene Politieverordening te Amsterdam door den raad 
dier Gemeente op 18 Augustus 1869 vastgesteld, waarin 
wordt gelezen: dat door Burgemeester en Wethouders 
na voorafgaand onderzoek het aantal kinderen wordt 
bepaald, dat in eene bewaarschool mag worden toege
laten, met dien verstande, dat na aftrek van kasten en 
grove meubelen voor ieder kind eene grondvlakte van 
minstens 0.66 vierkante meter moet overblijven. 

De tiguren 522—525 verduidelijken verder als 
schetsen dit belangrijke ontwerp. 

Een tweetle ontwerp eener bewaarschool, mede voor 
200 kinderen, opgericht opeen terrein van 37.—• nieter 
breedte en 47.— nieter diepte, werd door den archi
tect LELIMAN in drie zeer nette in lijsten opgezette 
teekeningen ingezonden, die, in het jaar 1860 en dus 
acht jaar na het bovengenoemde bekroonde ontwerp 
getcekend, het bewijs leveren, dat hetzelfde bouwkun
stig vraagstuk op verschillende wijze is uit te werken. 

Door de tig. 526 tot 531 worden schetsen van dit 
ontwerp gegeven. Uit den plattengrond blijkt, dat 
aan de voorzijde over de diepte van het terrein twee 
speelzalen voor meisjes en jongens met een afzonder
lijken ruimen toegang zijn gelegen, welke speelzalen 
5.50 bij 13.— nieter oppervlakte hebben, aan alle 
zijden goed verlicht en rondom van rustbanken zijn 
voorzien. Tusschen die beiden bevindt zich, niet een 
tuin daarvoor, de woning voor de onderwijzeres, 
die voor het middeldeel twee verdiepingen hoog en 
van eene goede indecling is. Daarachter bevindt zich 
in het midden, door een ruimen tuin omringd, de 
eigenlijke bewaarschool die 9.— bij 16.20 meter en 
alzoo per kind nagenoeg 0.73 centiare oppervlakte 
heeft, terwijl daarvoor een beschikbare luchtruimte 
wordt gevonden van ruim 3.350 kub. M . De groepeering 
der hoofdlokalen, waarbij dc gevorderde onderdeden 
door ruime portalen en corridors van elkander zijn 
gescheiden, is zoodanig, dat door de hoofdonderwij
zeres over de geheele inrichting een goed toezicht 
kan gehouden worden en geen hinderlijk gedruisch 
van den openbaren weg tot het schoollokaal kan door
dringen. De vormen en construction komen der Com
missie onberispelijk voor, doch ook hier is het dc 
uitgestrektheid van zoodanig ontwerp, dat zoowel wat 
de uitgebreidheid van het terrein als de kosten van 
bouwing betreft, zulks zeker in de termen doet vallen, 
waarvan de verwezenlijking, hoe gewenscht ook, in de 
meeste gevallen tot wenschen zal blijven belmoren. 
Den ontwerper zij dat evenwel niet ten kwade toe
gerekend, in tegendeel is het beste gevolg voor de 
bevordering der bouwkunst te verwachten van ontwer
pen, die niet door beperkte ruimte of geldelijke krach
ten beperkt zijn. liet is dan ook aan deze vrijheid 
van handelen toe te schrijven, dat de ontwerper hierbij 
een plan heeft geleverd, dat veel ter navolging inhoudt; 
dat hij bij deze inrichting bedacht was op alles wat het 
verblijf der kleinen, aan zoodanige inrichting toever
trouwd, tot een nuttige, gezonde en aangename verblijf
plaats kan maken, waartoe behalve de ruime speel- en 
leerscholen de waranden, de niet houten vloeren bedekte 
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buitenspeelplaatsen en de van laag groen en bloemper
ken voorziene open speelplaatsen zooveel bijdragen. 
Naar wij vernemen, was dit ontwerp gedeeltelijk opge
maakt met het oog op eene bestemming en dienten-
volge begroot op eene bouwsom van / 35,01)0.—, 
doch was door onvoorziene omstandigheden de opdracht 
tot de daarstelling sedert het jaar 1800 niet tot uit
voering gekomen. 

Wordt er gelet op de dikwijls voorkomende omstan
digheid, dat een aantal kinderen in zoogenaamde 
kleinekinder-scholen worden bewaard op cene plaats, 
die verre van wenschelijk is, dan zeker verdient hulde 
elke poging die tot betere voorziening in deze kan 
leiden, en waartoe clan ook de beide bovengenoemde 
ontwerpen in ruime mate geacht kunnen worden te 
behooren. 

De wet op het lager onderwijs is nog niet van 
toepassing op de bewaarscholen, *) doch bij dc hooge 
regeering is sedert 1S58 op eene wettelijke rege
ling der bewaarscholen dc aandacht gevestigd. De 
gemeenteraad der stad Amsterdam heeft inmiddels in 
Hoofdstuk X I I I der Algemeene Politieverordeningen 
te dezer zake ecne afdeeling van 12 artikelen gewijd, 
waarbij het houden van kleinekinder-scholen en bewaar
plaatsen onder gepast toezicht van de schoolopzie
ners in de vier eerste schooldistricten in Noord-Hol
land, de leden der plaatselijke schoolcommissie, de 
leden der gezondheidscommissie, de bouwopzichters 
en de ambtenaren en beambten der politie wordt ge
steld; terwijl geene zoodanige inrichtingen, hetzij 
daarin al dan niet eenig onderricht tot voorbereiding 
voor het lager onderwijs worde gegeven, te Amster
dam mogen worden opgericht, noch de vóór het in 
werking treden dier verordeningen bestaanden worden 
behouden, dan na bekomen vergunning van Burge
meester en Wethouders. 

III. De architect J . UK H A A N stelde onder dit
zelfde nommer van den Catalogus nog ter bezichtiging 
twee ontwerpen van schoolgebouwen, waarvan: 
a. dat van cene dorpsschool voor 200 kinderen cn 
b. a a ccn schoolgebouw // 300 » 

Van beide die ontwerpen worden hierbij onder de 
tig. 53-1—530 dc schetsen gegeven. 

Ontwerf) a, dat over het breedste gedeelte 80.— 
meter beslaat bij ecne diepte van 21.— meter, is 

*) Zie de wet op het lager onderwijs na haar tienjarig bestaan 

toegelicht door S. B L A U P O T T E N K A T E , Groningen 1S0S bij 

J . B . V V o i . T E K S , pag. 33. 
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aan alle zijden vrij gelegen, en gedacht van tot 
die school behoorenden grond omringd tc zijn. Het 
schoollokaal dat aan de beide eindgevels en aan een 
der lange zijgevels ruim verlicht wordt, is 10.50 nieter 
breed, 20.— meter lang, en biedt alzoo per scholier 
eene oppervlakte aan van 1.05 centiare, eene opper
vlakte die ruimschoots voldoende is te achten en 
vooral op een dorp, waar de omgeving, zooals hier 
wordt verondersteld, ruim is, zoo noodig een hooger 
aantal schoolgaande kinderen toelaat. Dc terugwijking 
van de woning van den onderwijzer en de hoofd-
toegang tot de school, tevens vestibule voor het gym
nastieklokaal en kleederenbergplaats, biedt een goede 
ruimte voor dc scholieren aan, die hier gewoonlijk 
kort voor het begin van den schooltijd onder het oog 
van den onderwijzer vertoeven. Het goed gelegen 
gymnastieklokaal heeft ecne oppervlakte van 7.50 bij 
8.— meter cn is van voldoende grootte. De woning 
van den onderwijzer is van een goede indeeling cn kan 
met recht een goede woning worden genoemd, hoewel 
hier dc 2.— nieter breede doorgaande gang tegen
over de nog geen 4.— meter breede woonvertrekken 
te breed wordt geacht. De uitvoering der teekenin
gen was zeer net, aan het geheel was een aangename 
en passende vorm gegeven, de construction blijven 
onder het bereik van gewone materialen, zoodat door 
een cn ander ook dat ontwerp in veel als een goed 
voorbeeld ter navolging kan worden gesteld. 

Het ontwerp b. van eene school voor 300 kinderen, 
opgemaakt als prijsontwerp naar een bepaald pro
gramma, heeft 38.— meter breedte aan den open
baren weg cn 42.— meter diepte. Het eigenlijke 
schoollokaal, dat geheel afgescheiden van den open
baren weg is gelegen en het middeldeel van den 
bouw uitmaakt, is inwendig 20.— meter lang, 10.50 
nieter breed en 5.— meter hoog. De ruimte dezer 
school bedraagt alzoo 1375 kub. meter en geeft per 
kind 4.55 kub. nieter ruimte bij 1.365 centiare opper
vlakte. Dc school heeft geene afscheidingen; het licht 
wordt ontvangen door boven de schoolborden ge
plaatste lichtramen, ter wederzijden op de ruime 
speelplaatsen uitkomende. In het midden der lengte 
zijn ruime portalen, toegang gevende tot dc speel
plaatsen, en daarmede in verband doch afgesloten de 
privaten, l iet voorgebouw, dat 21.— meter breedte 
c u 7— meter diepte heeft, is twee verdiepingen hoog, 
voor het middeldeel en de geheele bovenverdieping 
tot woning voor den onderwijzer bestemd; de beide 
beneden-zijlokalen, waartoe ruime schoolportalen, even-

J 
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wel lager van verdieping, toegang geven, zijn tot ruime 
en goed gelegen kleerenbcrgplaatseii ingericht. De 
genoemde schoolportalen geleiden zoowel tot de school 
als tot de speelplaatsen en zijn zoo noodig van beiden 
naar willekeur te scheiden. Een gymnastieklokaal van 
16.— nieter lengte bij 7.50 nieter breedte is geheel 
vrij achter de school g e b o u w o r e n daarmede vereenigd 
door lager gebouwde portalen, kasten en drinkplaatsen, 
terwijl de ter uiteinden mede lagere gedeelten tot 
dichte en overdekte bergplaatsen voor brandstoffen, 
schoolgocderen, enz. zijn ingericht. 

Heide ontwerpen bevatten veel goeds, en waren daar
door ook op deze tentoonstelling op de rechte plaats. 

De onder N". 2278 van don Catalogus vermelde 
Maatschappij voor den 

het middelstuk van dc 

1 7 0 

allegorie, voorstellende de 
Werkenden Stand, maakte 

>P-groote tentoonstellingszaal uit, en gaf zoowel door 
schriften als door veelvuldig en net schilder- en beeld
werk duidelijke aanwijzing vaH dc vele bemoeiingen 
der .Maatschappij. Op het voetstuk van deze allegorie 
was op enkele plaatsen eene steendrukplaat gehecht, dc 
ambachtsschool voorde arbeidende klasse te Amsterdam 
voorstellende, en wel zooals die het laatst was opge
richt. Die steendrukplaat, waarvan de figuren 537—530 
verkleinde schetsen voorstellen, bevatte de plattegron
den der beneden- cn bovenverdieping en een pers
pectieven opstand van de voorzijde. 

De inrichting, die zich aan de buitenzijde der stad 
op eene zeer goed gelegen plaats bevindt, is aan dc 
voor- of zuidzijde door den openbaren weg, aan dc 
achterzijde door de daarlangs gaande gracht, en aan 
de beide uiteinden door belendende' erven begrensd. 
Dc geheele lengte bedraagt ongeveer 52.— nieter bij 
ecne breedte van ongeveer 20.— nieter, aan dc voor
zijde eene onbebouwde middelruimte vrij latende van 
38.— nieter lengte en S.— nieter diepte; daardoor 
zijn de schoollokalen geheel vrij van den openbaren 
weg gelegen. Behalve de woning van den concierge, 
bestuurskamer, kamer voor den directeur-onder
wijzer, voor de onderwijzers, modelkamer, magazijn 
en verdere bij loealiteiten, die allen goed zijn gelegen, 
bevat dc inrichting op de benedenverdieping vijf ruime 
vertrekken voor practische oefening en onderlicht in 
de verschillende bouwhandwerken, en de bovenver
dieping drie ruime lokalen voor theoretisch onderricht; 
al die lokalen zijn goed verlicht cn het geheel is zonder 

I is, cn de ter tentoonstelling geleverde voorwerpen, 
I van het uitmuntende theoretisch en practisch onder
richt getuigende, den bezoekers der tentoonstelling 

; de ambachtsschool, door dc Maatschappij voor den 
Werkenden Stand tc Amsterdam opgericht, eeniger-
mate in hare waarde voor den aankomenden ambachts
man deden kennen, gelooven wij het niet onnuttig, 
hierop eenige korte aanwijzingen, die school betref
fende, tc doen volgen. 

De Maatschappij vond haren oorsprong in cene 
onderlinge bijeenkomst van enkele heeren, die elkander 
opmerkzaam maakten op verschillende maatschappe
lijke gebreken, welke in het algemeen op den wer
kenden stand nadeeligen invloed uitoefenden. Zij ver-
eenigden zich in December des jaars 1853 tot eene com
missie, ten doel hebbende, om onderling middelen te 
beramen tot wering van de bestaande gebreken. Zij 
richtten cene oproeping tot bijeenkomst aan verschil
lende andere werkbazen, om zich daarin zoo mogelijk 
tot eene maatschappij ter bevordering van den gepa-
tenteerden werkenden kring te verecnigen. De eerste 
vergadering daartoe, door een dertigtal opgekonienen 
bijgewoond, had plaats op 11 December van dat jaar. 

Na weinige voorloopige vergaderingen werd op 

II Januari 1854, door cene daartoe benoemde com
missie een concept-reglement ter overweging voorge
dragen, dat tot opschrift droeg: "Reglement van de 
Maatschappij tol Verbetering van den Werkenden 
Stand"; dat reglement werd onveranderd goedge
keurd, en daarna die maatschappij met drie-en-dertig 
leden gevestigd. Na een zoodanig schijnbaar klein 
begin ontwikkelde de Maatschappij zich met snelle 
schreden; de deelneming werd meer algemeen, een 
eigen lokaal werd aangeschaft, zooveel noodig ver
bouwd en gedeeltelijk tot eene ambachtsschool inge
richt ; deze laatste te klein geworden, werd naar een 
ruimer gebouw, dat daartoe mede verbouwd moest 
worden, overgebracht, en nu het laatst op den 3 ' l u n 

April 18G8 werd het bovenbedoelde uitsluitend tot 
cene ambachtsschool ingerichte gebouw op de Wete
ringschans ingewijd. 

Eene omschrijving van den zeer uitgebreiden en 
nuttigen werkkring der Maatschappij, die sedert hare 
oprichting den naam heeft aangenomen van Maat
schappij voor den Werkenden Stand, te geven, is hier 
niet op hare plaats; de daarvan in druk uitgegevcne 

eenige overdrijving of overbodige sierlijkheid, in zeer jaarverslagen maken de uitmuntende bemoeiingen der 
gepaste doch eenvoudige vormen en constructiën. Maatschappij in het belang van den arbeidersstand 

Ofschoon de inrichting bij velen voldoende bekend ; op veelzijdig gebied bekend, doch wat hier eenige 



— 180 — - 181 — — 182 — — 183 — 

uitbreiding mug eischen, is het bestaan der in het 
jaar 1800 opgerichte Ambachtsschool, waarmede op 
zoo waardige wij/.c wordt voldaan aan artikel 1 dei-
wet van de Maatschappij, het laatst in 1809 vastge
steld en luidende: 

«Dc Maatschappij stelt zich ten doel verspreiding 
van nuttige kennis onder hare leden en bevordering 
van dc zedelijke cn stoffelijke belangen van de arbeiders
klasse", en (art. 2): '/Zij tracht dat doel onder meer 
ook te bereiken door het oprichten en in stand hou
den van zelfstandig werkende afdeelingen ten behoeve 
der arbeidersklasse." De Ambachtsschool nu behoort 
tot die zelfstandig werkende afdeelingen, cn het daar 
gegeven onderwijs heeft ten doel, daar waar het noo
dig is, de gebrekkige opvoeding van den arbeiders
stand te verbeteren, daardoor welvaart te verspreiden, 
schadelijke bezigheid reeds bij de jeugd te keer te 
gaan, zoowel door dat onderricht volksbeschaving te 
bevorderen, als het welzijn van den arbeider, van zijn 
meester cn diens werkgever, en zoo door kennis en vlijt 
het welzijn des niaatschappelijken levens te schragen. 

Met betrekkelijk geringe middelen opgericht, waartoe 
de Maatschappij uit hare fondsen in het jaar 185!) 
als eene eerste bijdrage tot daarstelling van een fonds 
voor de op te richten ambachtsschool, eene som van 
ƒ 2000.— beschikbaar stelde, waaraan door giften 
in eens ƒ 128(5.— en door jaarlijksche contribution 
ƒ 890.— werd toegevoegd, werd de school met een 
vijftigtal leerlingen in Januari 1860 geopend. 

Bij de aangroeiing der school moesten ook de mid
delen tot onderhoud worden uitgebreid en bezigden 
daartoe bestuurderen alle loffelijke pogingen; ook het 
Gemeentebestuur verleende een belangrijk jaarlijksch 
subsidie. Tot overzicht van deze gewichtige aangele
genheid, die bij alle weldoende inrichtingen eene 
bijzaak tot hoofdzaak maakt, kan het volgende uit
treksel uit het kort verslag omtrent de Afdeeling 
Ambachtsschool voor de arbeidende klasse over het 
schooljaar 1 Maart 1869/70, voorkomende op de pag. 15 
tot 21 van het algemeen jaarlijksch verslag der Maat
schappij voor den Werkenden Stand over het jaar 1869, 
dienen, te welker plaatse omtrent de ontvangsten en 
uitgaven over 1869 het volgende wordt gelezen: 

De ontvangsten hebben bedragen: 
Gemeentesubsidie 
Vast subsidie der Maatschappij v. d. W. S. 
Contribution van leden 
Buitengewone geschenken 

ƒ 4000.— 
" 2000.— 
„ 1012.— 
» 187.60 

Schoolgelden 
Diversen 

Transporteeren . . ƒ 7229.60 

Per Transport. . ƒ 7229.60 
n 1472.68 
// 22.35 
ƒ 8724.58 

De uitgaven hebben beloopen . . . . ƒ 9 4 7 7 . 7 8 
Aldus te kort . . . . " ~ / ~ 753720 

Daar de Maatschappij ook vergoedt de 
kosten van verlichting, verwarming, 
duinwater, enz., in 1869 bedragende 

ƒ 581.13 
En het vorig dienstjaar sloot met 

een saldo van » 248.03 » 829.16 
Zoo sluit het jaar 1869 met een saldo van ƒ 75.96 

Inderdaad, (zoo vervolgt het verslag) wanneer men 
hier bijvoegt, dat dc Maatschappij bovendien de kosten 
van het gebouw draagt, dan mag wel gezegd worden, 
dat zij veel voor hare ambachtsschool over heeft. 
Maar zeker kan zij hare krachten aan geene betere 
zaak wijden, en wederkeerig vindt zij in de Ambachts
school een krachtigen steun, daar door haar de titel 
der Maatschappij voor den Werkenden Stand eene 
waarheid wordt. 

Aan de Ambachtsschool, die blijkens het daarvan 
bestaande reglement bestemd is om jongelingen uit 
den arbeidenden stand, die daartoe lust en geschikt
heid bezitten, op te leiden tot kundige en degelijke 
beoefenaren van de ambachten, die tot den burger-
bouw noodig zijn, wordt onderwijs gegeven in alle 
wetenschappen, waarvan de degelijke beoefening voor 
den ambachtsman als onmisbaar is te achten. De 
hoofdindeeling van het onderwijs is bij dat reglement 
vastgesteld als volgt: 
1°. Lezen, schrijven, rekenen, taal- en stijlkennis, 

algemeene en vaderlandschc geschiedenis en aard
rijkskunde; al deze wetenschappen toegepast op 
dc ambachten en hunne practische uitoefening; 

2°. Stel-, meet-, werktuig-, natuur-, en scheikunde; 
Profiel-, hand-, ornament, decoratief-, meubel- en 
niachineteekenen; 
Teekenen naar de methode-Dupuis; 
Rechtlijnig- en constructieteekenen, waaronder de 
hout-, steen- en ijzerverbanden; 
Administratie; kennis en gebruik van werktuigen, 
gereedschappen en bouwmaterialen; het maken 
van constructieve uitslagen op de ware grootte; 
het lecren verstaan en bezigen van practische 
woorden, bij de ambachten in gebruik, en het 
verband tusschen de ambachten; 
Boetseeren, kunstdraaien, beeldhouwen (blad-, or-

3°. 

4°. 
5°. 

6». 

nament- en snijwerk), afvormen en model maken 
ter opheldering van de theoretische lessen. 

Zij, die als leerlingen op de school wenschen te 
komen, moeten: 

1°. minstens den ouderdom van 12 en hoogstens 
van 15 jaren bereikt hebben, in Nederland geboren 
zijn, en minstens twee volle jaren te Amsterdam heb
ben gewoond; 

2°. vlug kunnen rekenen, schrijven en lezen; 
3°. bij een gezond gestel een helder geestvermogen 

bezitten, en bij een ordelijk gedrag den lust tot arbeid 
paren, om alzoo met vrucht voor zich zeiven te wor
den onderwezen, en het ambacht hunner keuze tot 
eere en sieraad te worden; 

4°. eene schriftelijke, door twee wel bekende per
sonen onderteekende verklaring van hunne ouders 
over hekendlieid en aanbeveling. 

Leden van de Ambachtsschool zijn: 
1°. De leden der Maatschappij voor den Werken

den Stand. (Het getal gewone leden, dat sedert be
langrijk is toegenomen, bedroeg 617 op het einde 
des jaars 1869), en 

2°. zij, die zich tot eene jaarlijksche gift van min
stens ƒ 4.— verbinden. 

De leden der Maatschappij voor den Werkenden 
Stand, die zich tot eene jaarlijksche contributie van 
ƒ 10.— verbinden, hebben het recht een leerling te 
plaatsen voor den geheelen cursus van drie achter
eenvolgende jaren. Twee leden die gezamenlijk de 
som van ƒ 10.— bijdragen, kunnen mede één leerling 
op de school plaatsen. 

Zij die geene leden van de Maatschappij zijn, verkrij
gen het recht van plaatsing, door gedurende drie jaren 
de som van ƒ 1 2 . — of meer voor de school bij te dragen. 

In beide gevallen moet de leerling ieder jaar de 
som van ƒ 5.'— bijbetalen. 

Iedere leerling, die zonder protectoraat van de lessen 
wenscht gebruik te maken, moet de som van ƒ 15.— 
per jaar betalen. 

Met de ouders, die twee of meer hunner zonen 
wenschen opgenomen te zien, wordt, bij financieele 
bezwaren hunnerzijds, in billijke schikking getreden. 

Eiken dag der week en gedurende het geheele 
jaar zijn de lessen onafgebroken vastgesteld, van des 
morgens 8 tot 12 en van des namiddags 4 tot 8 
uren. Des Zaterdagnamiddags en op de Dinsdag
avonden der vergadering van de leden der Maat
schappij voor den Werkenden Stand, wordt geen 
onderwijs gegeven. 

d l . xx. 

Bij een voldoend getal onderwijzers, wier onder
richt en leiding van de leerlingen, bij elk jaarverslag 
en blijkens de bij het jaarlijksche openbare examen 
tentoongestelde werkzaamheden der leerlingen, als 
uitmuntend is te beschouwen, wordt dc school be
stuurd door eene commissie van onderwijs, uit drie 
leden bestaande, terwijl tevens voor de belangen der 
school twee eereleden van het Bestuur waken. 

Het getal leerlingen was ook steeds toenemende 
en bestond op 1 Maart der jaren 1S68, 1869 en 
1870 respectievelijk uit 105, 111 en 127, welke ge
tallen zeker belangrijker waren geweest, indien be
stuurderen niet gehouden waren de plaatsing te wei
geren aan kinderen van een meer gegoeden stand, 
of ook de opneming van minder ontwikkelde knapen 
toegestaan hadden. 

Van de 127 leerlingen, op I Maart 1870 op de school 
aanwezig, was de beroepskeuze gevestigd, als volgt: 

68 werden opgeleid tot timmerman, 52 tot smid, 
4 tot schrijnwerker, 1 tot stucadoor, 1 tot kunst
draaier en 1 tot beeldhouwer. 

Meermalen werd dc Ambachtsschool sedert haar 
bestaan met een belangstellend bezoek vereerd van 
Z. M . den Koning en Z. K . II. den Prins van Oranje, 
die daarbij niet alleen steeds blijk gaven van hunne 
ingenomenheid met de inrichting, maar dat ook ver
gezeld deden gaan of volgen van stoffel ijken bijstand, 
vooral in het schooljaar 1866/67 door een waarlijk 
vorstelijk geschenk van een volledig stel gereed
schappen van de meeste hier te lande uitgeoefende 
ambachten, benevens eenige andere voorwerpen, welke 
aan de Ambachtsschool nuttig te achten zijn. Die 
verzameling was zoo grootsch en belangrijk, dat zij 
door het Bestuur in een daartoe geschikte groote zaal, 
gedurende eene week kosteloos werd tentoongesteld, 
door alle bezoekers werd bewonderd en daarbij er
kend, dat koning Willem 111 de Ambachtsschool 
niet alleen begunstigde, maar ook den ambachtsstand 
ten goede was daar, waar de weg voor dien stand 
om voorwaarts te streven alleen in onderwijs en volks
beschaving is te vinden. 

De gunstige gevolgen van het onderwijs dezer 
ambachtsschool ondervinden bestuurderen bij voort
during van de meeste der leerlingen, die de school 
na volbrachten cursus hebben verlaten en elders met 
goed gevolg geplaatst zijn; reeds nu doet dit ver
moeden, dat de vruchten door de school af te werpen 
met grond ook over eenige jaren zullen worden ge
waardeerd. 

13 
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Tijdens de tentoonstelling werd de Ambachtsschool 
in de maanden Augustus en September door 504 
personen, zoowel landgenooten als vreemdelingen van 
allerlei stand en rang bezocht, en ontving zij menig 
blijk van belangstellende onderscheiding. De hoogste 
onderscheiding, dier school te beurt gevallen, en zoo 
zeer van het nuttige der inrichting getuigende, was 
dan ook zeker de bekroning door de jury der ten
toonstelling in het Paleis voor Volksvlijt, niet de 
buitengewone gouden medaille, uitgeloofd door de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, ter 
waarde .van ƒ 150.—; eene bekroning, die de erken
ning met zich draagt, dat de Ambachtsschool, te 
Amsterdam opgericht door de Maatschappij voorden 
Werkenden Stand, een eerste plaats inneemt onder 
inrichtingen voor anibachtsondcrwijs. 

Wij gaven eenige uitbreiding aan de beschrij
ving cn beoordeeling dezer school in de volle 
overtuiging, dat die inrichting waardig is algemeen 
gekend te zijn. De mededeelingen zijn geput uit de 
in druk verschenen jaarverslagen van de Maatschappij 
voor den Werkenden Stand; die verslagen bevatten 
eene schat van zaken, bewerkt op het veld dat zoo 
waardig is bewerkt te worden, dat door verbetering 
van den handwerksstand duizendvoudige rente kan 
geven, want hare werkzaamheden hebben dat hoofd
doel in verschillende richtingen. De afdeeling A m 
bachtsschool is eene van die richtingen; zij is eene 
weldaad bewezen aan den oppassenden ambachtsjon
geling, aan de ambachten en aan de nijverheid en 
daardoor in het belang van het algemeen. 

Onder N° . 71 van den Catalogus stelde de gemeente-
architect van Utrecht, de heer VKRMKYS, mede ten 
toon verschillende zeer net op eene schaal van 1 : 50 
uitgevoerde teekeningen van de aldaar gebouwd wor
dende burger-dag- en avondschool, cn wel drie bladen 
met plattegronden, één blad met opstanden en één 
blad met doorsneden. Op de daarvan onder de tig. 
540 tot 542 overgelegde schetsen worden dc beide 
voornaamste plattegronden cn de opstand van den 
voorgevel gegeven. 

De plattegronden toonen aan dat het gebouw, dat 
twee verdiepingen hoog is, een totale lengte van 51.10 
bij cene breedte van 16.70 nieter heeft, terwijl daarbij 
de gelegenheid is aangewezen om zoo noodig aan 
die inrichting nog meer uitbreiding tc kunnen geven. 
Ken vrij staand gebouw, dat 19.— bij 7.50 nieter 
oppervlakte heeft, is tot gymnastieklokaal bestemd. 

li De indeeling der plattegronden wordt zeer regel
matig en doelmatig geacht, ook wat de gangen, por
talen, verlichting, verwarming- en ventilatietoestellen 
betreft. 

Een geheel blad is gewijd aan de ventilatie en 
verwarming, zeer uitvoerig en duidelijk voorgesteld, 
met inachtneming, naar het ons voorkomt, van de 
eischen der tegenwoordige wetenschap te dien op
zichte. 

Het hoofdgebouw heeft beneden schoollokalen van 
4.75 en boven van 5.— meter hoogte tusschen vloe
ren en plafonds, terwijl de voornaamste schoollokalen 

! dertig a veertig leerlingen kunnen bevatten. 
De uiterlijke vormen zijn regelmatig, de stijl voor 

het karakter eener school geschikt en aan welstand 
beantwoordende. Het geheel is een zeer goed bestu
deerd plan, en doet eene inrichting kennen, die zoo
wel den ontwerper als der gemeente, tloor welke zij 
werd gesticht, tot eere strekt. 

B E L G I Ë . 

1 . Volgens den Catalogus werden onder N° . 99 ten-
! toongesteld de door den heer A . V A N CAMP , te 

Antwerpen ingezonden gedrukte plannen eener be
waarschool voor zeer jeugdige kinderen (Kribbe-in-
richting), genaamd Marie Henriette Bewaarschool. 

' Eene photographic, waarop dat noiunier gehecht was, 
' gaf het uiterlijke en zeer goede aanzien der bewaar

school aan; wellicht behoorde daartoe ook een paar 
gesteendrukte plattegronden van goede indeeling, in 

j de nabijheid oiigenonimerd aanwezig. Op de photo-
graphie las men: 

üreche-Ecole-gardienne 
Marie-Heniïette 

//Sous le patronage de la Reine ii Anvers". 

Aan deze inzending, die, voor zoover daarover ge
oordeeld kon worden, veel aanbevelenswaardigs be
vatte, sloot zich ten nauwste aan N ° . 2534 van den 
Catalogus, waaronder door denzelfden inzender werden 
ingezonden de statuten en verslagen dezer inrichting. 
Die statuten, behelzende zoowel het in- als uitwendig 
beheer dezer school, lagen in de nabijheid van boven
genoemde photographie en giiigen vergezeld van een 
groot aantal door jeugdige kinderen verrichte speel-

|l of leer werkzaamheden, als: knoop-, strengel-, vlecht-, 
brei-, knipwerken, enz., benevens verschillende doozen 

l| met regelmatige vlakke of lichamelijke figuren, die 

allen de duidelijkste bewijzen droegen van het zeer 
prijzenswaardige en philanthropische doel dezer in
richting. Bij dit alles werden geene andere bouw
kunstige bescheiden aangetroffen, waarom dan ook 
deze, evenals de volgende inzending alleen terloops 
wordt vernield. 

Onder het opschrift: //Ambachtsschool voor jonge 
meisjes te Brussel" werd in de Belgische afdeeling 
een ongcnonimerde, doch niet onbelangrijke hoeveel
heid teekeningen, boetseerwerk en klein beeldhou-
werk aangetroffen, welke voorwerpen in ruime mate 
getuigden van goed cn doelmatig onderwijs, wel 
waardig nader gekend te worden. 

In dezelfde afdeeling werden in de nabijheid der 
bovengenoemde voorwerpen aangetroffen eenige stuk
ken, behoorenden tot N°. 2546 van den Catalogus, 
ingezonden door DIERMANS, president der maatschappij 
//Les sans nom, non sans cceur" te Gent, en bevat
tende statuten en verslagen van die maatschappij, 
waarbij eene hoogst belangrijke verzameling van stuk
ken en werkzaamheden, op het onderwijs betrekking 
hebbende, aanwezig was. Eene opstandteekening, tot 
deze inrichting behoorende, benevens eene photogra
phie op eenigen afstand liggende, toonden beiden 
aan, dat de uitwendige vormen van liet schoolgebouw 
uitmuntend zijn. De tentoongestelde opstandteekening 
droeg het volgende opschrift: //Gemeentefeest van het 
jaar 1859. Herinnering aan het leggen van den eer
sten steen der stads-gemecntcschool: Les sans nom, 
non sans cojur". 

Op de tentoongestelde voortbrengselen van het 
onderwijs afgaande, mogen wij veilig besluiten, dat 
te Gent door genoemde maatschappij uitmuntende 
pogingen tot welslagen van het onderwijs, vooral van 
jeugdige leerlingen, worden aangewend, waarvan de 
uitkomsten zich zeker gunstig zullen en moeten onder
scheiden. Op de photographie van deze school vond men 
de aanwijzing, dat het de gemeenteschool N ° . 13, 
bestemd voor kosteloos onderwijs aan jongens, is. 

Eene gravure, bevattende den plattengrond en op
stand eener meisjes- en bewaarschool te Gent in de 
St.-Anncwijk, werd ongenommerd aangetroffen. Het 
was een ontwerp van den architect A . PAÜLI , ge
bouwd in 1860, opgemeten en getcckend door den 
architect L . BI.ANDOT, en gedrukt bij NOBI.ET & 
BAUDRY. 

De figuren 543 en 544 geven in schetsen deze 
belangrijke schoolinrichting aan, gebouwd op een 
terrein van ruim 47.— meter breedte bij 52.— nieter 
diepte. Een overzicht van den plattengrond toont de 
geregelde indeeling aan. Aan de voorzijde is het 
middel-hoofdgebouw van meerdere hoogte, blijkbaar 
tot woning ingericht, en gaat dat gebouw in de 
diepte door, verschillende schoollokalen bevattende, 

j die over de grootste diepte in twee gelijke deelen 
zijn gescheiden en voorzien van een ruime 3.20 meter 

, breede warande, die weder in verband staat met 
ruime binnenplaatsen, waarop zich aan de achterzijde 
de privaten en urinoirs bevinden. Ter zijde van het 
middelgebouw bevinden zich dc ruime toegangen tot 
de schoollokalen en binnenplaatsen, alsmede nog twee 
schoollokalen, niet de binnenplaatsen in gemeenschap 
staande. Voor ruime verlichting en verwarming is 
goede zorg gedragen ; ook wijst de opstandteekening, 

j wat de goede vormen en verdeeling betreft, hare 
i bestemming aan. 

! Een mede ongenommerde teekening, bevattende 
plattengrond, opstand en doorsnede van de jongens-
gemeenteschool N°. 3 tc (Jent, waarin, blijkens aan
wijzing op die teekening, kosteloos onderwijs wordt 
verstrekt, wordt door de schetsen tig. 545—547 
hierbij verduidelijkt. Deze school, die eene breedte 
van 8.— meter heeft, beslaat aan den openbaren 
weg eene lengte van ruim 59.— nieter, is verdeeld 
in negen afdeelingcn, waarvan één tot vestibule en 

| de overige tot schoollokalen zijn ingericht. Aan de 
zijde der groote binnenplaats is een overdekte en 
doorgaande gaanderij van 2.50 meter breedte, welke 
blijkens dc doorsnede afgedekt is beneden de onderdor
pels der hooge schoollichtrainen. Het schoolgebouw 
zelve heeft eene binnenwerksche breedte van 7.— bij 

; cene hoogte van 5.40 meter. De versche lucht wordt 
in de buitenmuren van beneden juist boven de plinten 
aangevoerd en ontlast zich in de school door in 
die muren opgaande kokers, welker mondingen ter 
hoogte van 1.75 nieter boven den schoolvloer, cn alzoo 
boven de hoofden der kinderen zijn gelegen. 

Ook door deze teekening, die een regelmatige in-
j deeling bij goede constructie en passenden opstand 

aantoont, wordt het bewijs geleverd, dat te Gent in 
velerlei opzichten het onderwijs ernstig wordt be
hartigd. 

De laatste der door ons waargenomen plannen van 
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scholen in België wordt in den Catalogus onder 
N°. 132 vermeld, en daarvan worden door de fig. 
548—550, hierbij als schetsen, uittreksels van twee 
zeer net uitgevoerde teekeningen eener bewaarschool 
voor zeer jeugdige kinderen (Kribbe-inrichting) te 
St.-Josse-ten-Noode gegeven. Die plannen of teekenin
gen waren ingezonden door LEBOEUF FILS te Brussel, 
en gingen vergezeld van eene ter tentoonstelling aan
wezige en in ruime mate verspreide brochure van 
74 pagina's, inhoudende: Een rapport over den toe
stand der inrichting; eene balans-rekening over het 
jaar 1808; verschillende staten over den jaarlijkschen 
loop der bevolking, enz. van de school, van het jaar 
1847 af tot 1808; programma voor het onderwijs; 
de reglementen der inrichting en verschillende stuk
ken daarop betrekking hebbende, alsmede eene lijst 
van de namen der oprichters en begunstigers. Of
schoon die brochure om hare belangrijkheid in vele 
opzichten eene algemeene bekendheid waardig is, 
achten wij een uittreksel van haren inhoud te dezer 
plaatse ongeschikt, cn meenen wij te kunnen volstaan 
niet, wat de bouwkunstige waarde der inrichting aan
gaat, te wijzen op de bovengenoemde schetsen. Zij 
geven aan, dat de school is opgericht op een terrein 
van 32.85 meter breedte bij 33.20 meter diepte, 
waarvan twee zijden bebouwd zijn, dat de schoollo
kalen in drie sectiën verdeeld zijn, elke sectie ge
schikt voor honderd kinderen, en zich daarbij eene 
eetzaal voor driehonderd kinderen bevindt; voorts 
bevat het gebouw, behalve geregelde cn goed gelegen 
trappen, keuken en bergplaatsen, op de bovenver
dieping eene zaal voor bestuursvergaderingen met 
kabinet, eene zaal tot tentoonstelling van door de 
kinderen verrichte werkzaamheden, en eene slaapzaal 
of wiegenlokaal niet zestig wiegen. 

Op de binnenplaats bevindt zich met deze in 
verband voor de beneden-schoollokalen eene over
dekte gaanderij, die voor de bovenverdieping tot 
terras of balkon bij de slaapzaal is ingericht. In 
den overstaanden hoek van de binnenplaats of tuin 
wordt een afzonderlijke werk- of waschplaats aange
troffen. 

Opstandteekeningen werden van deze inrichting 
niet tentoongesteld, zoodat de inzending dan ook 
voornamelijk ten doel scheen tc hebben, harer wer
king en indeeling meer bekendheid te geven. De 
plattegrondverdeeling draagt blijk van studie en geeft 
zoowel als de nette uitvoering der in lijsten gevatte 
teekeningen grond tot het vermoeden, dat ook de 
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opstanden doelmatig zullen zijn, terwijl volgens de 
brochure deze inrichting, die als de eerste in hare 
soort ten jare 1846 werd opgericht, hoogst bevredi
gende uitkomsten geeft, zóó zelfs dat, ware het ge
oorloofd, zooals in de brochure op pag. 4 wordt 
gemeld, om de geschiedenis der eerste verzorgden in 
deze inrichting mede te deelen, daaruit zou blijken, 
dat de verzorging in vele opzichten hun ten voordeele 
was, en zij eene hoogst belangrijke bijdrage tot de 
waarde der inrichting zou zijn. 

E . M A T E R I A L E N E N B0UW0NDER-
D E E L E N . 

N E D E R L A N D . 

L . W. O BERVOETS , van Kampen, stelde in eene 
kist ten toon vier-en-twintig goed gevormde en door
bakken metselsteenen; zij waren in hunne soort 
tevens van een uitmuntende kleur. Daaraan waren 
nog toegevoegd drie beste getrokken straatklinkers, 
een bak met vijf boogwelf- of vormstecnen, en een 
idem met vijf verschillende drielingsteenen, terwijl 
in een afzonderlijk daarbij gevoegd bakje nog drie 
gevormde doch ongebakken steenen waren. Dat alles, 
ofschoon slechts weinig op een zoo uitgebreid terrein, 
was van goede qualiteiten en bewerking. 

De door J . E . VAN DEN BRINK , te Overschie, in
gezonden holle gipsen metselsteenen voor binnenmu
ren zijn goed gevormde blokken, die aan het o o g 
voldoen, en voor lichte muren, die bepleisterd worden, 
wel bruikbaar zijn. De nieuwheid laat geen voldoend 
oordeel over de duurzaamheid toe; ook zullen zich 
bij te behangen met deze steensoort gemetselde muren 
moeielijkheden in de uitvoering voordoen; het behang
sel direct over of op de gipssteenen aangebracht, zal 
den loop der voegen steeds aanwijzen, terwijl het 
maken van eene behangselbetengeling over die stee
nen ook leidt tot moeielijkheden. De kosten van J 1.75 
per vierkanten meter, van muren, die 8 centimeter 
dik zijn en 60 kilogram den vierk. meter wegen, 
maakt dat het aanwenden van deze steenen voor bin
nenmuren niet goedkooper is dan gewone halfsteens 
muren alleen met het oog op lichtheid en droogte ver-
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dienen zij aanbeveling. Holle gipssteenen, die dik
kere muren vormen, worden door den inzender mede 
geleverd, en bedragen dan in prijs en zwaarte als volgt: 

dikte der muren 
of breedte der 

steenen. 

gewirht 
vierk 

van een 
meter 

muur. 

kosten van een 
vierk. meter 

muur. 

9 centim. 68 kilogr. ƒ 2.05 
10 „ 75 // // 2.30 
12 // 87 « // 2.70 

Die kosten zijn zonder inbegrip van arbeidsloon, 
doch daaronder is begrepen de vracht tot aan den 
Moerdijk, alwaar zij franco waggon worden geleverd. 

CREMER & Co. , te Bolsward, boden ter bezichti
ging aan een belangrijke partij gebakken aarden 
buizen voor schoorsteenen, waterleidingen en riolen. 
Dit fabrikaat heeft door hare goede bewerking, deugd
zaamheid der specie, bij middelmatigen prijs, eene 
ruime bekendheid verkregen, en wordt bij vele bouw
werken doelmatig aangewend. De tentoongestelde 
voorwerpen onderscheidden zich naar hunne afmetin
gen in de volgende soorten en prijzen: 
Geheel verglaasde buizen 

van / 0.70 tot ƒ 1.50 per stuk 
Van binnen verglaasde 

buizen van « 0.20 » » 1.— per stuk 
Onverglaasde buizen van n 0.10 // » 0.20 per stuk 

Bij al deze soorten waren verbindingsbuizen, dwars-
pijpen en ellebogen. 
Schoorsteenpotten van . ƒ 0.50 tot ƒ 0.70 per stuk 
Privaattrechters met le-

pelstankafsluiting van u 2.50 per stuk 
Eengaats nietselst. / 32 stuks op \ per 1000 ƒ 30.— 
Driegaats nietselst. \ 1 vierkanten \ per 1000 ƒ 36.— 
Driegaats nietselst. ( meter muur ) per 1000 ƒ 60.— 
en hydraulische cement, per vat . . . . ƒ 5.50 

Zooals boven is gezegd, verdient dit fabrikaat in 
vele opzichten goedkeuring; wij houden ons echter 
overtuigd dat het gebruik van looden privaattrechters 
met stankafsluitingen in de meeste gevallen, vooral 
om hunne duurzaamheid, sterkte en gemakkelijke ver
binding, te verkiezen zijn boven de gebakken aarden 
buizen, hoewel de laatsten, daar waar ïninkostbaarheid 
van aanleg op den voorgrond staat, dan verre de 
voorkeur verdienen, terwijl zij alsdan ook boven ge
goten ijzeren inrichtingen van dien aard geacht wor
den te zijn. , 

Op een als een gedeelte dak opgesteld latwerk, 
stelde D. DRAAISMA, van Deventer, een vlak van 

3 X 3 = 9 witte verglaasde en platte dakpannen ten 
toon. Zoowel de getrokken toestand, als de platte 
vorm dezer pannen staat eener gewenschte dichte 
dekking en eener goede afwatering in den weg; het 
vlakke der pannen doet het water te veel over de 
geheele breedte gaan, terwijl bij gewone pannen dat 
steeds naar het midden wordt geleid, en de afwate
ring daardoor wordt bevorderd. 

De bersten op enkele plaatsen in het blanke gla
zuur waren wellicht het gevolg van de krimping 
der specie, ofschoon die op zich zelve ons zeer deugd
zaam toescheen en eenige schijnbare overeenkomst 
had met vuurvaste steensoorten. De 9 stuks droog-
(draineer-) buizen, de daartoe behoorende kragen of 
sockets, de beide vloertegels met verheven geruite 
oppervlakten, waren, evenals een inwendig verglaasde 
privaattrechter met stankafsluiting, in hunne soorten 
van goede qualiteit en bewerking en prezen zich ook 
door niinkostbaarheid aan. 

De door M . J . ENTIIOVEN & ZOON , te Zalt-Bommel, 
ingezonden smeed ijzerwerken voor den eenvoudigen 
huishouw waren opgezet of gehecht aan een bord en 
bestonden uit: een kruis-, een duim-, een raam-, 
een staart- en een kisthengsel, benevens kistoversla-
gen, hoog en laag gebogen scharnieren, opleggers of 
zwaluwstaarten, een hark, een schoffel, nijptangen en 
soortgelijke gereedschappen, alles wel in betrekking 
staande tot het bedrijf van den handwerksman of 
voor zijne woning dienstig, doch ook alles in zeer 
gewone en bij ieder bekende soorten, zooals die in 
iederen, zelfs kleinen, ijzerwinkel zijn te bekomen. 

De door .1. PIMPPO te Leiden ingezonden gebakken 
aarden buizen, privaattrechters en schoorsteenpotten 
komen in soort en bewerking vrijwel overeen met 
het zooeven genoemde Bolswardsche fabrikaat, of
schoon van dit geene prijzen opgegeven zijn. 

GuiLi.oT & SMIT te Amsterdam stelden ter bezich
tiging drie marmeren schoorsteenmantels voor werk
manswoningen, welke allen van brand- en dekstukken 
waren voorzien. Bij eenvoudigheid van bewerking en 
toch voldoende afmeting muntten die voorwerpen door 
ïninkostbaarheid uit, en zijn de prijzen slechts weinig 
hooger dan die, voor een eenvoudig getimmerden en 
geschilderden mantel van gelijke afmeting gevorderd, 
waarbij zich dan ook nog het voordeel van ontbrand-
baarheid voegt. 
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De prijs van een gewoon geschuurden 
mantel was ƒ 7.50 
Een gewonen mantel met eenig ornament 
bewerkt ƒ 8.— 

en een dito, doch gepolijst ƒ 10.— 
welke prijzen die voorwerpen voorzeker nog meer 
aanbevelen. 

De door A . J . VAN HOYTEMA te Kuilenburg inge
zonden steen-kruiwagen met monsters steenen en prijs
courant was een gewone hand-steenwagen, waarop 
waren geplaatst 75 stuks Waalvormsteenen van een 
donkergrijze kleur. Blijkbaar waren die steenen niet 
dc hand op de gewone wijze gevormd, en waren zij 
bij goede vorming, ook wat dichtheid en hardheid 
betreft, als goede soorten aan te merken. Deinden 
Catalogus vermelde prijscourant werd door ons niet 
gevonden. 

Op een nette omlijste tafel werd door V A N HULST 
te Harlingen op doelmatige wijze tentoongesteld een 
belangrijke verzameling verglaasde kleine tegeltjes en 
daartoe betrekking hebbende randen of banden. Zij 
waren onderscheiden in effen witte en geruite witte, 
van blauwe en bruine landschappen voorzien, of ook 
een viertal dat te zamen een hond voorstelde, terwijl 
ook één was voorzien van eene bijbelsche voorstelling, 
waaronder Joh. 2 : 7 . De groote verscheidenheid dezer 
tegeltjes liet een uitgebreid verbruik of aanwending 
in de burgerlijke bouwkunst toe, doch een zoo druk 
en algemeen gebruik als vroeger wordt daarvan niet 
meer gemaakt. Zij herinneren ons toch aan een nog 
niet te ver achter ons liggend tijdvak, waarin men 
meer dan thans er op gesteld was, om de muren 
van gangen, keukens, privaten en ook wel kamers, 
geheel of gedeeltelijk, maar niet minder het inwen
dige der haardsteden met die tegeltjes te beklecden. 
In sommige streken van ons vaderland waren die 
tegeltjes meermalen het kenmerk van de gegoedheid 
der bewoners, die daarbij vooral op schakeering der 
kleuren, verscheidenheid, en niet het minst op een 
nette aanbrenging, met dunne, liefst zoo onmerkbare 
en gclijkloopende verticale en horinzontale voegen, 
prijs stelden. Mocht eene met tegeltjes bezette kamer 
al naar onze meening een minder gestoffeerd aanzien 
hebben, dan de ruw bepleisterde en met behangsel 
op doek beklecde en beplakte muren, zeker waren 
eerstgenoemden voor de zindelijkheid veel beter dan 
de laatsten, waarbij niet zelden achter die behangsels 

eene onzuiverheid heerscht, welke bewoners van menige 
nette en hoogst zindelijke, behangen kamer te recht 
daar niet zouden verwachten. 

Niet alleen zijn of worden die tegeltjes uitsluitend 
in Nederland gebruikt, ook in den vreemde vindt dat 
plaats, en nog voor ruim vijf-en-twintig jaar bezocht 
een geacht Nedcrlandsch bouw- en waterbouwkundig 
ingenieur Portugal, en vond daar bij de bezichti
ging van een voornaam hertogelijk kasteel de wanden 
van sommige kaniers boven dc lambrisceringhoogte 
met zijden damasten behangsels met rijke franjes 
bekleed, terwijl de muren daaronder of tot de hoogte 
der lanibrisceringen bekleed waren niet llollandsche 
of Eriesche verglaasde muurtegeltjes, als hier zijn 
bedoeld, echter van de fijnste soorten. 

Ofschoon de teekeningen der figuren op de dooi
den heer V A N HULST ingezonden wandtegeltjes niet on
berispelijk zijn, zijn zij beter voldoende dan die op 
later te noemen inzendingen, terwijl daarentegen mar
mer-nabootsingen van andere inzenders beter waren. 

Voorts stelde de heer V A N HULST ten toon gewone 
verglaasde en onverglaasde bakken, in roodc, gele 
en groene kleur, benevens vier soorten gewone dak
pannen, zoowel verglaasde als onverglaasde, die met 
tien verschillende soorten van gele en bonte Eriesche 
metselsteenen op den naam van in hunne soort goed 
te zijn, wel aanspraak mogen maken. 

O JANMART , koninklijk machinist-rookverdrijver 
te Amsterdam, leverde twee toestellen op zijn vak 
betrekking hebbende, en wel: een werktuig tot rook-
verdrijving in schoorsteenen bij alle winden, en een 
dito voor valwinden. Deze om op schoorsteenen te 
plaatsen en van ijzer of zink vervaardigde voorwerpen 
zijn schijnbaar van goede bewerking, hoofdzakelijk 
ingericht om op verschillende wijzen het invallen van 
winden tegen te gaan, en alzoo nederslag van rook 
in den schoorsteen te voorkomen, terwijl daarbij aan 
invallende luclitstroomen de leiding wordt gegeven, 
om den rook naar buiten te voeren. Is het eerste 
werktuig goed, dan kan dat ook dienen voor het 
doel, waarvoor het tweede werktuig is ingezonden, 
terwijl het tweede naar onze meening niet kan dienen 
tot rookverdrijving uit schoorsteenen bij alle winden. 

Bij werktuigen als de hier ingezondene, die zeer 
net gemaakt zijn, zou eenig beter beeldwerk op 
of een andere vorm aan den windvleugel te verkie
zen zijn boven de overigens bekende, doch ongepaste 
koppen. 
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Wij mogen er echter op wijzen, dat het ons be
kend is, dat de inzender in moeielijke gevallen als 
rookverdrijver met goeden uitslag werkzaam is, en 
zijne geschiktheid en ijver hem hier een gunstig 
getuigenis waardig maken. 

A . JANMART , hetzelfde vak als bovengenoemde 
machinist bekleedende, mede te Amsterdam doch in 
de Prinsenstraat R R 193 wonende, zond vier ver
schillende werktuigen ter tentoonstelling, blijkbaar 
met hetzelfde doel en van ongeveer gelijke bewer
king en inrichting. Dc familienaam der machinisten 
gaf aan hun werk ook den stempel van faniilie-
werk. Toestellen als de ingezondene worden hiel
en daar op schoorsteenen tot wering van dc plaag 
//rooknederslag" aangetroffen, veelal met goed ge
volg, en bewijzen dat in moeielijke omstandigheden 
door beide inzenders een voldoende oplossing wordt 
verkregen. 

K . & O JONKER te Gouda brachten ter tentoon
stelling een belangrijke hoeveelheid bruine en roodc, 
verglaasde en onverglaasde gebakken aarden schoor-
steenpotten, privaattrechters, waterfilters, moffen of 
kragen, buizen, enz., die uitmuntten door nette be
werking en goede specie, en waarvan de prijzen, die 
wij hier laten volgen, ons voorkwamen aannemelijk 
te zijn: 
Privaattrechters met en zonder 

lepels, per stuk ƒ 1.— tot / 2.50 
Schoorsteenpotten met en zonder 

kragen, per stuk // 0.70 // // 2.30 
Krukpotten // 0.80 // w 1.25 
Ellebogen ,/ 0.25 // „ 1.30 
Kanncbuizen /, 0.173 « // 1.50 
Bloempotten per 1000 . . . » 0.50 // // 15.— 

De door KISTEMAKER & C 0 . , te Jutphaas, (prov. 
Utrecht) ingezondene Utrechtsche metselsteenen, zoo
wel in Waal-, Vecht- als Rijnvormen, waren, om 
hunne verschillende qualiteiten goed te doen uit
komen, door genoemde heeren op eigenaardige wijze 
tentoongesteld, door namelijk daarvan te bouwen twee 
regelmatige vakken muur, met pilasters en afdekkin
gen, ter wederzijden schoon gewerkt. 

Deze steenen zijn van zeer goede qualiteit, de soor
ten zijn bij elk verschil goed aangewezen. De muur-
afdekking had plaats niet pannen van een anderen, 
aanstonds te noemen inzender. 

Ter zijde van bovenstaande muurvakken bevonden 
zich van dezelfde inzenders eenige gewelfboog- of 
vormsteenen, gemiddeld lang 204 breed 11 è en dik 
5 centimeter, die een schoone kleur hadden en van 
uitmuntende qualiteit waren. Blijkens aan de muur
vakken gehechte mededeelingen, waren alle door 
deze fabrikanten tentoongestelde steensoorten met de 
hand gevormd, eene omstandigheid, die nog meer 
de nette vormen der soorten deed uitkomen. 

M . KUIPER te Amsterdam zond twee houten en 
als marmer geschilderde schoorsteenmantels in , beide 
van middelmatige afmetingen en als marmerschilder
werk van goede bewerking. Ofschoon meer brand
baar, zijn zij minder breekbaar, en meer bestand 
tegen stooten dan de goedkoope vroeger vermelde 
steencn mantels van GUILLOT & SMIT. Van deze ge
schilderde mantels zijn geene prijzen vermeld; echter 
afgaande op de zorgvuldige marmernabootsing zullen 
voorzeker de prijzen van soortgelijke houten mantels 
slechts weinig minder dan die der eenvoudige van 
goedkoope en natuurlijke steen vervaardigden be
dragen. 

Door D E LINT & C°. te Rotterdam werden ver
schillende materialen, meestal van buitenlandsch fa
brikaat, ingezonden, als: 

Een vat Portland-cement uit de fabriek van W H I T E 
6 BROTHERS , geprijsd op ƒ 5 . 8 0 per vat; een stuk 
beton uit dit cement niet bijvoeging van zand en 
fijn grind vervaardigd, dat blijkbaar aan de opper
vlakte slechts hier en daar, doch inwendig geheel 
dicht was en ons toescheen van uitmuntende hoeda
nigheid te zijn. Dc inzenders meldden dan ook, dat 
één deel van dit cement, met acht deelen steengruis 
of kiezel vermengd, een ongeloofelijk hard beton geeft, 
dat één deel cement niet vier deelen scherp en zuiver 
zand eene voortreffelijke metselspecie, en met drie 
deelen zand een zeer goede muurbepleistering levert. 
Een vat cement op de laatste wijze vermengd, levert 
eene hoeveelheid specie, waarmede 25 vierkante meter 
muuroppervlakte ter dikte van 1 centimeter kan be
pleisterd worden. 

Eenige geparketteerde en van KEENE'S mariner-
cenient vervaardigde met blauwe kleuren gefigu
reerde zeskante vloersteencn met daarbij behoorende 
tusschenstukken hadden een grijzen grond, de be
werking was scherp en zuiver, als prijs werd aange-
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geven dat 1 vierkante nieter vloer van deze steenen, 
zonder den daartoe gevorderden ondergrond voor 
ƒ 3 . 1 0 werd geleverd. 

Van laatstgenoemd marmercement werden twee 
soorten tentoongesteld, welke afgeleverd worden in 
vaten van 160 K G . , waarvan allerlei soorten van 
vloeren, plinten, lijsten en plafonds kunnen worden 
vervaardigd. Het cement N«. 1, a ƒ 19.50 per vat 
genoteerd, heeft een helder witte kleur en kan, goed 
verwerkt en gepolijst, op schoon en fijn marmer ge
lijken, waarvan twee prachtige stalen eener kroonlijst 
van fijn kunstmarmer, door J . B . WHITE BROTHERS 
vervaardigd, deze ceincntinonsters vergezelden. Het 
cement N°. 2, aangeboden voor ƒ 12.—, dat is bijna 
2/3 gedeelte van den prijs van N". 1, is minder wit, 
doch voor alle binnenwerken geschikt. Werken met 
dit pleister uitgevoerd, laten zich goed schilderen, in 
welk geval de verflaag aangebracht moet worden 
vóór de geheele versteening. Voor gepolijste muur
vakken wordt aanbevolen, de onderlaag van cement 
N°. 2 met één deel zand vermengd aan te brengen, daar
over eene laag zuiver cement van 5 millimeter dikte 
te brengen, beide lagen als eene stijve pap verwerkt. 
Na voldoende droging van de bovenlaag moeten de 
poriën nogmaals met cement gestopt en door schuring 
zuiver gevlakt worden, alsdan kan het na volkomen dro
ging met een doek en polijstpoeder worden opgewreven. 

Ook werd bij deze inzending de aandacht getrokken 
door vier vuurvaste welfsteeneu, merk //Cower", van 
uitmuntende hoedanigheid, begeleid van monsters 
vuurvaste klei a ƒ 19 per 1000 kilogr. en twee asphalt-
buizen, binnenwerks 74 en buitenswerks 10£ centi
meter middellijn hebbende, en die per 2 meter lengte, 
of per buis op / 2.18 waren genoteerd. 

Eransch muurvernis voor vochtige en roetachtige 
muren, waarvan de inzender hoofd-depothouder is, 
en dat ook elders is te bekomen, werd in kruiken, 
a ƒ 1.30, tentoongesteld, en begeleid van een mon
ster zeer met roet doortrokken steenen, die aan de 
eene zijde met dit vernis waren bestreken en daarna 
bepleisterd, doch waarbij geen spoor van roetdoorslag 
op die bepleistering zichtbaar was. Bij aanwending van 
dit vernis moeten de met roet bezette of vochtige 
muurgcdeelten van de losse en ruwe oppervlakte wor
den ontdaan, daarna tweemaal met het vernis bestre
ken, en bijaldien er dan nog doffe gedeelten muur 
overblijven, die nogmaals bestreken worden, totdat 
de geheele oppervlakte een glanzend aanzien heeft. 
l)c alzoo bewerkte oppervlakte kan na goede droging 
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naar verkiezing beraapt en afgepleisterd worden. 
Ue bovengenoemde voorwerpen waren eene goede 

plaats waardig en verdienden ten volle opmerking. 

Het door G. H . MACKENO te Amsterdam inge
zonden waterdicht gutta-percha dekkleed voor het 
bedekken van keten of opgeslagen koopmansgoe
deren, enz. is eene in vele gevallen tot tijdelijke 
bedekking zeer goede stof. Zij is zacht of lenig 
en dicht, en daarbij van redelijke sterkte. De in
zender heeft eene niet onbelangrijke hoeveelheid 
van die dekkleeden in voorraad, die hij tegen eene 
billijke vergoeding op aanvraag tot tijdelijk gebruik 
afstaat, en die tot tijdelijke bedekking van open lig
gende gebouwen, of van in lucht gelegen koopmans
goederen, goede diensten bewijzen. Het ter tentoon
stelling aanwezige dekkleed was 2.-— bij 3.— meter 
groot en genoteerd voor den prijs per kleed van 
ƒ 9 . 6 0 , of per vierk. meter van ƒ 1 . 6 0 . Kleedenvan 
grootere afmetingen kunnen naar verkiezing worden 
geleverd tegen denzelfden prijs per vierk. meter. 

JOHN MAVOR STILJ. te Amsterdam zond twee op 
een houten raam opgespannen en ter wederzijden 
zichtbare stukken pateiit-asphaltyilt voor dakbedek
king in, hebbende eene breedte van 0.80 en te zamen 
eene lengte van 1.15 meter, waarbij aangeteekend was, 
dat dit vilt werd geleverd voor / 9.50 en bij groote 
hoeveelheden voor. ƒ 8.50 per rol. 

Ofschoon voor een tijdelijke dakbedekking de kosten 
goedkoop genoemd kunnen worden, durven wij de 

; doelmatigheid niet aanbevelen, omdat eerst eenigen 
'l tijd na de aanwending met vrucht over de deugd

zaamheid is te oordeelen. Voor duurzame dakbeklce-
ding geven wij gaarne de voorkeur aan kostbaarder 
materiaal, dat met het oog op den tijd goedkoopcr is. 

J . M U L L E R (firma M U L L E R & C°.) te Valkenburg 
bij Leiden zond onder het opschrift: //Steenen" 
een houten bak in, bevattende twaalf paar zooge
naamde drielingsteenen, en wel van een paar onge
bakken vormsteenen af tot een paar klinkers toe; de 
vormen waren net, de steenen in hunne soort goed 
doorbakken en daaronder van uitmuntende kleuren. 

Door de handelsagenten PECK & C». te Amsterdam 
werd uit hun grooten voorraad van voorwerpen, meestal 
van Engelschen oorsprong, en die allen betrekking 

198 — 199 — 

hebben op water- en andere vochtleidingen, venti
latie- en luchttoestellen, pompen, pijpen, closets, 
enz., eene niet onbelangrijke hoeveelheid voorwer
pen ingezonden, van welke er vele reeds bij ver
schillende annonces of prospectussen en prijscou
ranten, eene algemeene bekendheid hebben verkre
gen. Voor waterleidingen met belangrijke drukking 
verdienen hunne kranen en afsluitingen of gelei
dingen aanbeveling, terwijl onder de nu ingezonden 
voorwerpen bijzondere vermelding verdienen de onbe-
vriesbare Anierikaansche pompen met dc daartoe be-
hoorende gegalvaniseerde zuigpijpen en metalen ver-
bindingschroeven; uitmuntende Engelsche gereedschap
pen, een looden gootsteenloozing niet stankafsluiting 
en koperen bovenplaat, bekend onder dc benaming 
iianülles patent-trap"', ingericht als de nevensstaande 

figuur. De afsluiting is goed, 
gemakkelijk schoon te maken 
en het lood van goede zwaarte; 
wijders een toestel ten zelfden 
doeleinde, doch van gegalvani
seerd ijzer en gewijzigden vorm, 

waarbij de afsluiting wordt verkregen door een gewo
nen bocht, die onder den gootsteen kan worden aange
bracht, en waarin een ter zijde aangebrachte schroefplug 
de gelegenheid aanbiedt, om voorkomende vervuilingen 
of verstoppingen, zooals uit de figuur blijkt, tc ruimen. 

Op dit laatste voorwerp is als fa
brieksmerk opgewerkt de naam 
/ / F Ï E & ANDREW" . Eene be
langrijke partij in verschillende 
vormen bewerkte porseleinen 
zoogenaamde saniteits- en gego
ten ijzeren privaattrechters, bij 
welke eersten, nevens doelmatige 

afsluiting en zindelijkheid, ook opmerking verdient de 
veelal goed gekozen wijze van doorspoeling dezer closets, 
uit daarmede in verband staande waterreservoirs, en 
eindelijk eene schoonsteenkap niet in evenwicht han
genden kegel (Blundoll's Patent) door onderstaande tig. 

DL. xx. 

uitgewendig aangetoond, dienstig om hij dwarrel- of 
valwinden, op schoorsteenen vallende, te beletten dat 
de rook weder in de schoorsteenpijp wordt gedre
ven. De op den top van de kegelvormige kap aan
gebrachte balanceerbal dient als tegenwicht, en kan 
naar behoefte op- of nedergeschroefd worden. Drukt 
de wind tegen de kegelkap, clan valt dc veel min
der oppervlakte hebbende balanceerbal tegen den 
wind in over, en doet het ondergedeelte van de 
kegelkap tegen de schoorsteenpijp of het daarop ge
stelde kapvoetstuk sluiten, en laat aan de van den 
wind gekeerde zijde eene grootere ruimte tot rook-
verwijdering vrij. De gevoeligheid van den kapkegel 
wordt door de aangebrachte vleugels verhoogd, ter
wijl die ook bijdragen om den kegel in den gewenschten 
stand te doen blijven en zoodoende de trekking van 
den schoorsteen te bevorderen. De prijs dezer schoor
steenkappen is ƒ 16.— per stuk. De inzenders be
lasten zich niet alleen met de levering van de vele 
bij hen aanwezige nuttige en solide voorwerpen, 
waarvan zij gaarne op aanvrage de prospectussen, 
prijsopgaven en aanwijzende voorschriften afgeven, 
maar doen die ook naar verkiezing, zoowel binnen 
als buiten Amsterdam door hunne werklieden plaatsen 
en aanbrengen. 

Door GEBROEDERS RA VESTE YN te Westraven bij 
Utrecht werden monsters van pannen, bakken, muur
tegels, enz. ingezonden, volgens die inzenders te ge
bruiken nevens de steenen van de heeren KISTEMA-
KER & C". De inzenders maakten van die aanwijzing 
een eerste gebruik, door met hunne voorwerpen eene 
der zijden van de met dc metselsteenen van K I S T E -
MAKER & C°. daargestelde muurvakken te bekleeden 
of te dekken. Het benedengedeelte dezer muurvak
ken was bekleed niet zware zoogenaamde baanbakken, 
en wel roode, grijze cn geaderde van 0.44 meter 
lengte en breedte; daarboven waren zoowel verglaasde 
als onverglaasde bakken van gewone grootte aange
bracht, en daarboven kleine verglaasde muurtegeltjes, 
waaronder de witte geribde en dc als marmer nage
bootste van uitmuntende hoedanigheid waren. Deze 
laatsten waren weder omlijst door blauwe hoekrosetten 
van vier tegeltjes, terwijl het middelvak was bezet 
niet een landschap op 3 X 5 = 1 5 steentjes, waarvan 
de teekening wel landelijk eigenaardig, doch van 
minder goede uitvoering dan die op de vroeger ge
melde Friesche wandtegeltjes was. Eindelijk waren de 
boven vakken der muren afgedekt met roode en blauwe 
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onverglaasde en met groene, gele en zwarte verglaasde 
dakpannen van gewone vormen. Over het algemeen 
maakte deze inzending aanspraak op den naam van 
van goede qualiteiten cn vormen tc zijn, en het 
zijn juist die hoedanigheden, welke naar onze meening 
het fabrikaat van GEBRS. RAVESTEÏN ook geschikt 
doen zijn, om nevens andere steensoorten dan waarbij 
die nu verbruikt zijn, te worden aangewend. 

De door REDEKEU & O . , tc Amsterdam, ter ten
toonstelling gebrachte ornamenten van Portland-ce
ment, ijzeren pompen en privaattrechters, steencn en 
cementen parketvloeren, ijzeren verwarmingstoestellen, 
ventilators, tuinbenoodigdheden, waterpijpen en ijzer
aarden buizen waren in ruime mate ter tentoon
stelling verspreid, van goede hoedanigheid en be
werking. Dc van cement gegoten versierselen werden 
vooral gunstig opgemerkt. De groote vaas en het 
voetstuk op het voorterrein nabij den ingang, bene
vens eene menigte door dc tuinen hier en daar ver
spreid staande beelden cn versierselen leverden daar
van het bewijs; zoo ook muntten de parketvloeren uit. 
Een bezoek echter aan de magazijnen van REDEKER 
& O . op de Achtergracht (thans Frederiksplein) nabij 
de tentoonstelling geeft een nog ruimer denkbeeld 
van de belangrijkheid der bouwkundige materialen 
en versierselen, die met tact in alle stijlen en quali
teiten door die firma kunnen worden vervaardigd of 
geleverd. 

Door J . B. ROMANS, te Beek, was in vijf zooge-
Fig. a. 

naamde portefeuilles, die dubbel konden worden toe
geslagen, opgezet een goede partij klein ijzerwerk in 
diverse soorten cn afmetingen, en wel hang- cn grendel-

I sloten, scharnieren, inlatende en opspijkerende op
leggers, boekjes en zwaluwstaarten, benevens vele 
andere soortgelijke voorwerpen, meest allen zeer dienst
baar tot den bouw van arbeiderswoningen en als 
zoodanig, doelmatig ter tentoonstelling aanwezig. 

H . STEVENS, te Koog aan dc Zaan, zond een ijzeren 
schoorsteenkap, geschikt tot rookverdrijver, en door 
hem te leveren voor den prijs van ƒ10.— . Een gelijk 
toestel van mindere afmeting wordt door den inzen
der geschikt geacht om met hetzelfde doel tc worden 
geplaatst op naar buiten geleide kachelpijpen. Dit 
voorwerp, dat van nette bewerking is, heeft voor de 
rookopeningen schermen tegen in- of aanvallende 
winden. In sommige gevallen zijn zoodanige kappen 
geschikt, doch dan dient de verbinding van de kap 
op den schoorsteen steviger te zijn, omdat nu de 
overigens zeer goede schroefband slechts is opge
sloten om of onder de bovenste laag van den schoor
steen, hetgeen aanleiding geeft tot het afrukken van 
den rookverdrijver. 

De modellen van stankafsluiters voor gootsteenen, 
enz., door de WED. J. G . VOS & ZOON tentoonge
steld, werden met genoegen opgemerkt. Dc onder
staande figuren verduidelijken dc inrichting, door die 
voorwerpen in doorsnede aan te toonen. 

F/tyvriïrcr/' 

Eig. i. 

\<jt/ré'JI 

Fig. c. 

_ i JPramK/tA 
,' ( ylcisc/tfcmrl 

^\ilrtnfi7a/rti 

Al deze van lood vervaardigde afsluiters worden 
in dc gootsteenen door in- of aandrijving op de ge
wone wijze verbonden; fig. a. is geschikt om het 
af te leiden water naar beneden te verwijderen; fig. b. 
om dat ter zijde af te voeren; beide deze figuren be

lmoren tot dezelfde soort: de afsluiting voor het naar 
binnen dringen van stank wordt verkregen door de 
kleine inwendige schermen, die een gewone hydrau
lische afsluiting daarstellen. Om bij verstoppingen 
zonder verbreking die weg te ruimen, dienen dc koperen 

plugschroeven, die echter goed moeten sluiten; tig. c, 
ofschoon op hetzelfde, stelsel van afsluiting berustende, 
vormt die afsluiting op andere en meer samengestelde 
wijze: een looden kom, aan de onderzijde met de 
afvoerpijp verbonden, bevat aan de wijdere binnen
zijde een verbreeden rand, waaraan het koperen roos
tertje met eene scharnierbeweging bevestigd is, ter
wijl aan dat roostertje zich een in het midden 
bevestigde metalen dop bevindt, die het binnen op
staande kleinere gedeelte van het kompijpje bij het 
dicht zijn van het roostertje bedekt en niet eenige 
millimeters hoogte afsluit. Bij al deze voorwerpen 
wordt de stankafsluiting verkregen cn onderhouden, 
indien "dc afsluitkamers iets hooger dan het laagste 
punt der nederhangende bcschcrinvleugels onder water 
zijn. De vochtdeclen die hooger stijgen dan dc hoogste 
punten der bcschcrinvleugels, vloeien door de atlci-
dingspijpen af. Hoewel de afsluiting volkomen is 
en er gelegenheid tot schoonmaken bestaat, vereischen 
deze toestellen, bij hun groot nut, toch ook een 
zorgvuldige behandeling. Bij het model, figuur c, 
werden de prijzen op ƒ 2.—, / 2.50 en ƒ 3.— per 
stuk aangegeven. 

Een belangrijke inzending van monsters metselstee
nen werd door W A L L A N D & THORMANN tc IJsselstein 
op een ovaalvormige stellage, met driehoog toonbladen, 
opgesteld. De steencn, ofschoon allen zoogenaamde 
Utrechtsche of Vechtstccnen, werden in drie vormsoor-
ten tentoongesteld, als: Utrechtsche moppen, Utrecht
sche Waalvorm en drielingen. Van de eerste vormen 
waren er 35, van de tweede 32 en van dc laatste 
27 soorten, elke soort of monster uit drie steenen 
bestaande, terwijl daaraan nog 5 putsteenen waren 
toegevoegd. Bij elke soort werd dc benaming, dooi
de fabrikanten daaraan gegeven, op nette en duidelijke 
wijze aangetoond, cn gingen dc soorten van onge
bakken en in de lucht gedroogde vormsteenen over, 
bij zeer zachte opvolgingen, tot dc hardste soorten. 
Aan alle soorten kan de naam van uitmuntend gege
ven worden, zoowel om zuivere vorming als qualiteit, 
en het deed velen beschouwers dezer verzameling leed, 
dat bij dc tentoonstelling van zulke uitmuntende 
soorten, zij bij bestelling van belangrijke hoeveelheden 
zich wel eens moeten vergenoegen niet leveringen, 
die, van dezelfde benaming als de tcntoongestelden 
voorzien, soms een paar qualiteiten minder waren. 
De bij den Catalogus vermelde prijscourant hebben 
wij niet kunnen bekomen. 

D. WEEGEWIJS te Amsterdam stelde, zeer eigen
aardig niet het doel der tentoonstelling, ter bezichti
ging : drie eenvoudig bewerkte, doch solide escauzijnsche 
steenen bakken en wel: een varkensetensbak a ƒ 6.—; 
ecu water- of drinkbak voor honden, enz. a ƒ 5.— 
en een gootsteen met reukclooze afvoerpijp a /'7.50. 
Bij goede soort, kwamen ook hier de matige prijzen 
in aanmerking. Op eenvoudige wijze werd de waarde 
verhoogd door het in de zijden der eerstgenoemde 
bakken aanbrengen van uitgehakte handgrepen, waar
door het verplaatsen werd vergemakkelijkt, terwijl 
ook vooral de gegalvaniseerd ijzeren afvoerpijp van 
den gootsteen, zijnde ccn komvormig bakje met stank-
afsluiting cn koperen rooster, op de wijze als fig. 3 
hierboven genoemd (door dc W E D . VOS & ZOON in
gezonden) der kennisneming waardig was; bij dit 
voorwerp was echter het koperen dekrooster niet be
weegbaar, maar lag het los in het komvormige bakje, 
om zoo noodig het inwendige der loozing schoon en 
ruim tc maken. 

Zoowel de goede inrichting als de lage prijzen 
maken het duidelijk, dat deze voorwerpen, ook niet 
het oog op duurzaamheid cn zindelijkheid, bij wo
ningen voor den handwerksman de voorkeur ver
dienen boven de veeltijds daar gebruikt wordende 
en met veel last en onzuiverheid gepaard gaande 
houten bakken. 

Door G . J . WISI'EI.WEY & C". te Zwolle werden 
voorwerpen van licht cn goedkoop ijzeren gietwerk 
tentoongesteld, bestaande in: eenige dunne in open 
zand gegoten ijzeren fornuis- en haardplaten; drie 
privaattrechters van gewone, doch verschillende vor
men, allen door middel van aangeschroefde kommen, 
syphons of bochten van stankafsluitingen voorzien, 

i en wegende 21, 20 en 20 kilogram per trechter niet 
, toebehooren; een privaattrechter valpijp niet schuine 

hals- of flensverbinding, zwaar 10'= kilogr.; twee 
dakwatergoten, ieder lang 1.S5 meter en 8 en 9 kilogr. 

I zwaar, benevens een dakraamlicht voor ongeveer 5 
\ pannen hoogte en breedte, zwaar 30.2 kilogram. 

Al deze voorwerpen zijn van goede bewerking; 
de proeve als goedkoop gietwerk ligt het meest in 

i de betrekkelijk geringe zwaarte der voorwerpen, die 
toch bij gewoon gebruik voldoende sterkte hebben. 

JACOB WOLTMAN te Heercvcen zond monsters in 
van gewone dakpannen van een nieuw model. De 
eersten waren onverglaasde blauwe en roode dak-
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pannen van gewone vormen en goede soort; als nieuw 
model dakpannen werden twee verschillende monsters 
blauwe verglaasde gegeven, en wel een soort met ge
heel vlak middeldeel met ter wederzijden schuins 
opstaande kanten, waarvan de eene zijde met bek 
of wel tot overdekking, en de andere soort met 
gelijke opstaande kanten, doch het middelvlak van 
drie schuinsche ribben voorzien, zoodat als het ware 
op elke panbreedte vier afzonderlijke watergeleidingen 
waren. Dc overdekking en afhanging had op dezelfde 
wijze met neuzen, enz. plaats als bij de gewone 
pannen. Van de heide nieuwe modellen geven wij 
aan dc geribde, wat het dichtdekken betreft, de voor
keur boven de vlakke soort; die van de laatste soort 
zijn evenwel lichter en verdienen daarom bij lichte 
daken de voorkeur. Eene verbetering van de gewone 
dakpannen werd in deze nieuwe modellen door ons 
niet waargenomen; de qualiteit der verschillende 
soorten was goed. 

G . & J . KOOL te Sneek, die zich vroeger ook in 
het Paleis voor Volksvlijt hadden bekend gemaakt 
door een doorloopende tentoonstelling van een hoogst
belangrijke verzameling gewone en kostbare marmeren 
schoorsteenmantels, leverden nu ter tentoonstelling 
drie marnieren en goedkoope mantels, als: 

1". Een voorstekende boezemmantel niet liggende 
consollcs en achterstaande pilasters, het marmer 
zwart met lange witte aderen, a ƒ 2 0 . — ; 

2°. Een gewone mantel, binnenwerks breed 0.S0 
hoog 1.05 meter niet consollcs cn uitgesneden voor
stuk van escauzijnsche steen, a ƒ 17.—, en 

3°. Een idem zonder consolles, doch met een kleine 
scheiding van wit marnier tusschen de pilasters en 
het boezcnistuk, a ƒ 12.—. 

Al deze mantels zijn van eenvoudige bewerking, 
doch gepolijst en in hunne soorten goedkoop. De 
vorm van den mantel N". 1 zouden wij voor marmer-
bekleeding niet aanbevelen, omdat die tegen zoo
genaamd hangend werk moet worden aangebracht, 
en bij lichte schokken spoedig zou los raken en 
breken. 

Van de door BIEUET. & WISSMAN te Amsterdam 
tentoongestelde voorwerpen worden hier vernield: 
gegoten ijzeren afvoerpijpen met hulpstukken, die 
door lichtheid aanspraak op goedkoopheid maken, 
waarbij zich eene begeleidende teekening bevond; 
een ijzeren pijp met toestel voor een vervoerbare 

pijpwel, met aardschroef en pomptoestel (stelsel 
Northon). Volgens de beschrijving is deze pijp met 
pomp geschikt om in 10 minuten zonder aanwending 
van remtoestel tot 25 voet (ongeveer 7.— meter) diepte 
in elke laag van onzen aardbodem te dringen, om 
daarna 1000 liters water per minuut op te voeren. 
De pijp, een gewoon getrokken ijzeren buis, heeft 
buitenwerks 43 millimeter middellijn, de schroef 
heeft 0.10 nieter middellijn en 2i schroefonigangen; 
het van gaten voorziene gedeelte der pij]) is 0.45 
meter lang; de gaten zijn in ringen van 5 stuks, 
4 centimeter hoog uit elkander. In strijd niet de 
teekening bevindt zich aan de pijp de schroef beneden 
de gaten; op de teekening ligt de schroef boven de 
gaten. Zal dit toestel aan de opgegeven voordcelen, 
zoowel wat de tijd van inschroeving in den grond 
als dc hoeveelheid op te brengen water betreft, vol
doen, dan meenen wij dat alle omstandigheden daarbij 
zeer ter gunste zullen moeten zijn. De resultaten, 
welke sedert den nog korten tijd van invoering dezer 
welpompen hier en daar verkregen zijn, maken een 
verdere gebruikmaking daarvan, vooral op plaatsen 
waar het water schaarsch of diep gelegen is, in vele 
opzichten wenschelijk. 

BOEKE & HIIDEKOPEK te Groningen brachten ter 
tentoonstelling een hoogstbelangrijke en volledige 
verzameling metalen, veelal ijzeren zuig-, zuig- en 
pers-, straat- of heem-, toonbank- en wijnkoopers-, 
melasse- of heetwaterpoinpen; voorts zuig- en perspomp, 
brand- en tuinspuiten, een hydraulisch werkende wa-
terram, een hydropult en verdere waterverplaatsing-
of opvoeringswerktuigen, die allen door nette bewer
king, juiste opstelling en matigheid van prijzen uit
muntten. 

Zeldzaam was een zoo volledige verzameling van 
handpompen bijeen ter bezichtiging gesteld, terwijl 
de waarde der tentoonstelling nog werd verhoogd 
door de beleefde, zeer wetenschappelijke en belang
rijke inlichtingen, die door of namens de inzenders 
bij het voortdurend in werking stellen van verschil
lende voorwerpen, aan belangstellende bezoekers ter 
tentoonstelling werden gegeven en die in ruime mate 
vergezeld gingen van het aanbieden van geïllustreerde 
prospectussen niet volledige prijsopgaven, zoowel van 
de tentoongestelde als de daarmede in betrekking 
staande voorwerpen. De inzenders, wien voor hunne 
goede inzending en passende verklaringen hierbij onze 
dank wordt gebracht, ondervinden het loon hunner 

pogingen in het welslagen van hunne belangrijke en 
nuttige onderneming! 

Door LANDRÉ & GLINDERMAN te Amsterdam werd 
mede een hoogstbelangrijke verzameling van voor
werpen tot het bewerken van metaal, hout, water, enz., 
hetzij met stoom- of met handkracht bewogen, ten
toongesteld. Van de voorwerpen, die allen van zeer 
nette zindelijke bewerking waren, noemen wij: boor-, 
schaaf-, steek-, zaag-, pons- en draaiwerktuigen, lint
en cilinderzagen, kleine hand-, brand- en tuin-of be
sproeiingspuiten, veldsmidsen, blaaswerktuigen, enz., 
die allen op duidelijke wijze begeleid waren van de 
juiste namen cn de koopprijzen. Op verzoek zijn ook 
deze inzenders bereid, uitgebreide geïllustreerde pro
spectussen van hunne werktuigen te geven, belasten 
zij zich om met juistheid en spoed de voorwerpen 
op te stellen en te plaatsen. Hunne magazijnen 
bieden nog een veel ruimere verscheidenheid, zoowel 
van grootere als kleinere werktuigen aan, die ruim 
en net tentoongesteld, een aan die magazijnen te 
brengen bezoek overwaardig maken. 

B E L G I Ë . 

Ook in deze afdeeling toont België een industrieel 
land op bouwkundig terrein te zijn, waartoe ook 
zoo bijzonder de gesteldheid van den aan delfstoffen 
rijken bodem aanleiding geeft, dat een ecnigszins 
uitvoerige mededeeling van het ter tentoonstelling 
ingezondene hier een juiste plaats doet vinden. 

Onder het opschrift //sloten" stelde,). J . BOECKSTVNS 
te Mechelen in eene zeer nette lijst eene verzameling 
huis-, kanier-, deur- en kastsloten, raamsluitingen, 
espagnoletteii, klepschamiercn, koperen en ijzeren 
remontslcutels ten toon, welke voorwerpen allen van 
nette bewerking en goede soorten getuigden. 

De door RICHARD CONVENANCE & C I E - te Salles, 
bij Chimay, ingezonden marineren schoorsteenmantel 
is van eenvoudigen vorm, alleen geslepen en niet 
gepolijst. De kleine afmeting, zoowel als de zeer 
geringe prijs (8 fr. 50 centimes) doet aan zoodanigen 
steenen mantel voor stookplaatsen in arbeiderswo
ningen, ook om zijne onbrandbaarheid, boven ge
schilderde houten mantels de voorkeur geven. Of de 
transportkosten en inkomende rechten uit België 
naar Nederland bij den opgegeven prijs zijn begre-

i pen wordt niet gemeld en is ook niet denkbaar. 

, CORNII. WANTEI.ET te Gilly, bij Charleroi, stelde 
onder het enkele woord //ijzeren bouten" een be
langrijke en uitmuntende partij schroef- en moer-
bouten in verschillende soorten en afmetingen ten toon. 
De schroefdraden waren óf voor hout- óf voor ijzer-
verbinding ingericht, en voorzien van verheven of in 

: tc laten koppen, welke met dc moeren weder in 
verschillende vormen waren, ah scherp vierkant, zes
kant, scherp rond en hoog en laag bolvormig. Alles 
getuigde van nette bewerking en goede cpialiteiten. 

Eene verzameling van de door A. & J. CRUI.S, te 
Brussel, ingezonden cenientstccnen voor parketvloeren, 
vervaardigd in hunne fabriek tc Molenbeek St.-Jean, 

} en van welke firma W . BLOM te Breda cenig ver
tegenwoordiger in Nederland is, beveelt zich door 
verschillende vormen en kleuren aan. Voor zooverre 
daarover oppervlakkig geoordeeld kan worden, waren 

I zij ook van goede qualiteit, vooral daarbij in aan-
; merking nemende de opgegeven prijzen van ƒ 1 . 5 0 

tot ƒ 2.— per vierkanten nieter. 

A. DAWANS & II. ORBAN te Luik, stelden in 
twaalf afzonderlijke lijsten, zeer net en doelmatig 
geëtaleerd, ten toon eene belangrijke hoeveelheid 

!| monsters taaie en brosse spijkers, gewone cn vertinde 
! wormnagels, blaasbalg- cn kraamnagels, lei- en schoen

nagels, ruwe cn gespleten rondhoofden, vertinde kla
vieren en pluggen, taaie cn patent-zoomnagels en 
mechanisch bewerkte idem. De groote verscheidenheid, 
goede soorten en juiste opvolging deden den inzen
ders dezer voorwerpen te dezer plaatse eer aan. 

D E DOHLODOT FRÈRES, groote ijzerfabrikanten te 
Acoz en Chatelinaii bij Charleroi, stelden in een 
groote en prachtige vitrine op een grond van bruin 
fluweel ten toon korte stukken van op de doorsne
den gepolijste rails, balken, staaf- en bandijzer, bene
vens ruw piekijzer van verschillende soorten en zuivering, 
wijders eenige monsters ketting, bij welker verschil
lende breuken de hoedanigheid van het ijzer zicht
baar was. 

Iloogstmerkwaardig was bij deze monsters de groote 
!j verzameling spoorwegrails, die door die firma zijn 
I vervaardigd en waarbij worden genoemd voor spoor

wegen, aangelegd in België, Frankrijk, Engeland, 
Rusland, Spanje, Italië, Zweden, Denemarken, Duitsch-
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land, Zwitserland, Nederland, Finland, Turkije en 
Amerika, terwijl op of bij elk der monsters werd 
vernield, tot welken spoorweg soortelijke rails zijn 
gebruikt. 

Blijkens het hoogstbelangrijke prospectus, door 
de inzenders ter tentoonstelling beschikbaar gesteld, 
bezit hunne tinna de belangrijkste werkplaatsen voor 
ijzerfabricage in België, hebben zij vier hoogovens, 
bediend door vijf blaasmachines met een vermogen 
van 520 paardekrachten; honderd-en-dertig coke-for
nuizen, twaalf droog- of hccte-luchtkaincrs, voorts 
een groote smelterij voor een tweede zuivering van 
het ijzer, verscheidene zware en lichtere plet- of trekma-
chines voor rails, balken, hoekijzer, pilasters cn handels
ijzer in alle soorten, met twee-en-twintig stoommachi
nes en een vermogen van 500 paardekrachten; stel-en 
werkplaatsen met een groot materieel van pers-, snij-, 
knip-, schaaf- zaag- en draaimachines; vier carrières 
voor kalksteen, zes mijninrichtingen met vier pomp-
toestellcn van tc zamen 100 paardekrachten, wasch-
plaatsen, enz. In al deze afdcelingen werken bestendig 
tweeduizend arbeiders, die tc zamen worden bestuurden 
onder het toezicht staan van vijf-en-tachtig overlieden. 

Deze inrichting heeft het natuurlijke voordeel, dat 
zij is gelegen te midden van belangrijke steenkolen
mijnen, mijngroeven en kalksteen-carrières, cn daar
door ook van een hoogstbelangrijke arbeidersbevol
king. Zij is verbonden of ligt in de nabijheid te Acoz 
van den Grand Central Beige cn tc Chatclincau van 
den Belgischen Staatsspoorweg, terwijl voor het 
vervoer te water eene los- of laadplaats aan de rivier 
de Sambre is. 

Deze belangrijke inrichting verwerkt jaarlijks 
125,000,000 kilogram ijzer, waarvan ongeveer een 
vierde gedeelte naar het buitenland wordt afgele
verd ; zij is in staat om niet spoed of in den kortsten 
tijd belangrijke bestellingen uit te voeren, hetgeen 
ook kan blijken uit een dagelijksche aflevering van 
gemiddeld 400,000 kilogram bewerkt, geslagen en 
gegoten ijzer. 

De tentoongestelde monsters waren uit den grooten 
voorraad van gefabriceerde voorwerpen slechts toevallig 
genomen en gaven de gelegenheid, om een denkbeeld 
van deze inrichting te verkrijgen, zoowel als om 
zich te kunnen overtuigen van de waarde der voor
werpen, waarvan dc inzenders verzekeren, dat zij 
steeds hebben kunnen voldoen aan de hun opgedra
gen belangrijke bestellingen, en de tevredenheid over 
hun fabrikaat erlangden. 
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Het door DUYK FII.S te Brussel ingezonden cement 
wordt door hem aanbevolen tot de samenstelling van 
alle soorten van gemetselde bakken tot bewaring van 
vochten, zoowel zachte, vette, als scherpe of bijtende; 
hij geeft aan, dat bij een twintigjarig gebruik van 
dat door hem vervaardigd kunstcenient, zoowel tot 
bovengenoemd doeleinde, als tegen door- en opslag 
van vochtige en salpeterachtigc muren, de beste 
resultaten waren verkregen, die hem het recht geven 
de deugdzaamheid van. dit cement bij goede bewer
king tc waarborgen; ook beveelt hij zich aan, alle 
hydraulische werken, hetzij tegen een bepaalde som 
of per kubieken meter inhoud, alle soorten van bakken, 
of per vierkanten meter alle soorten van muurwerken 
uit te voeren, en die te waarborgen tegen alle na
deden, die het gevolg eener onhandige uitvoering 
zouden zijn. 

liet cement heeft een lichtblauw grijze kleur, is 
fijn en scherp, en zoowel voor het gezicht als gevoel 
zuiver. De inzender vermeldt bij zijne aanbeveling tot 
gebruikmaking van dit cement tevens verschillende 
door hem sedert het jaar 1840 uitgevoerde belang
rijke werken. 

Door L. Fix ET te Brussel weiden ingezonden drie 
luchtververschers van verschillende afmetingen in 
hoofdzakelijk gelijke vormen. Dc kleinste heeft aan 
het benedengedeelte dc afmeting van een gewone 
kachelpijp; de in licht zink uitgevoerde bewerking 
is net, de verdikte onderkant is achtzijdig en bevat 
even zoovele luchtkanalen, ten doel hebbende, de 
opgevangen luchtstroomen naar boven te leiden en 
op die wijze zuiging of trekking aan de pijp of het 
niiddeltocstcl tc geven. Dc kap is licht bewegelijk 
en verplaatst zich met het open bovengedeelte dooi
den gebogen vorm naar dc van den wind gekeerde 
zijde. De beide andere voorwerpen zijn van grootere 
afmeting; dc grootste heeft een gewijzigde kap met 
slingerbeweging cn is volgens den inzender bestemd 
tot ventilatie van spoorwegrijtuigen. 

Onder den titel van "ijzer en koperdraad" gaf A D . 
F'IX te Molenbeek St.-Jean bij Brussel ecne verzame
ling van ijzer cn koperdraad van goede qualiteit en 
nette bewerking; dc dikte der draden ging niet bijna 
onmerkbare opklimming van zeer fijn tot 1 centi
meter middellijn. Ook werd hierbij onder hetzelfde 
Catalogusnommer tentoongesteld een met 120 vakjes 
verdeelde bak, alle vakjes gevuld met een groote 
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partij draadnagels en spijkers, die weder afwisselden 
van zeer fijn gruis tot nagels van 25 centimeter 
lengte. Ook deze partij was van goede soorten. 

MATTIIIEU FRANCE tc Luik, in Holland vertegen
woordigd door L. BINGEU te Amsterdam, gaf ecne 
verzameling van monsters straatkeien uit dc groeven 
te Montfort bij Luik. Deze steenen of keien van een 
fijne korrel en blauwgrijze kleur trokken bijzonder 
de aandacht door hunne vlakke koppen en goede 
kubiekvormigc zijvlakken. Zij wisselden af in afme
tingen van 10 bij 10, 12 bij 12,14 bij 16,16 bij 18 
en 18 bij IS centimeter bovenvlak cn ook grootere 
blokken van 17 bij 45 en 18 bij 50 centimeter. 
De volgende aanbeveling werd door den inzender bij 
deze steencn, die ons in soort en bewerking ook 
zeer goed voldeden, gegeven. 

/'Deze steenen zijn de besten 
die bestaan, verschillen van iedere 
soort straatkeien, omdat zij niet 
kalkachtig zijn, en door den tijd 
niet glad worden. Onder dc voor
naamste steden in Europa als 
Parijs, enz. zijn deze steenen ook 
in Nederland aangewend door de 
architecten der steden 's-Graven
hage, Utrecht, 's-Hertogenbosch, 
enz." 

Bij de keien was tentoonge
steld een kloofhamcr, genaamd 
a Mat pour tailler le bloc", die 
merkwaardig is door zijne als ha

mer groote afmeting en zwaarte bij geringe steeldikte, 
waarom ecne schets van dien hamer, die 10 a 12 kilo
gram weegt, hierbij wordt gegeven. 

Met groote belangstelling werden de tentoonge
stelde ijzermonsters van VICTOR GILLICAUX & C°. 
uit hunne ijzerfabriek tc Charleroi bezichtigd. Zij 
waren tentoongesteld in ccn liggende vitrine en ver
gezeld van twee in lijsten gevatte photograph icon, die 
op vrij groote schaal een denkbeeld gaven van de 
hoogstbelangrijke ijzerconstructic van rivieroverbrug
gingen voor spoorwegen. Hoofdzakelijk hadden de 
ijzermonsters op deze groote werken betrekking, en 
leidde ccn oppervlakkige beschouwing tot nader on
derzoek en beschouwing, die de voortreffelijkheid en 
de kracht van dit in onze eeuw zoo hoogstbclaiigrijke 
materiaal kenbaar maakten. Het is dan ook dat wij 

omtrent de belangrijke fabricage van geslagen of 
geplet staaf- cn plaatijzer, geschikt voor alle zware 
ijzerconstructicn, zoowel als voor den gewonen handel, 
vernielden, dat monsters plaatijzer van 15 milli
meter dikte, aan de vier zijden koud omgebogen of 
ook koud omgebogen cn weder recht gezet, geene 
sporen van belecdiging aantoonden, evenzoo was dat 
het geval met bi-eed staafijzer; vermelding verdienen 
inzonderheid vele proeven van geplooid en gebogen 
ijzer van 15 millimeter dikte, waarvan een hoef 
van 21 centimeter breedte was vervaardigd, die 
bij hoogstens 20 centimeter ijzerlengte twaalfmaal 
omgebogen of geplooid was. Een ander stuk ijzer 
van 13 centimeter dikte was als een blad papier 
naar alle zijden omgebogen en weder op- of omge
slagen, mede zonder spoor van beschadiging. Zoo 
ook werden proeven van opgestuikt ijzer en van koude 
ijzerbreuken gegeven, alles strekkende om op duide
lijke en treffende wijze de buitengewone deugdzaam
heid van het materiaal aan te tooncn. 

Als bewijs van den wederstand zij nog vermeld, 
dat volgens het duidelijke ter tentoonstelling ruim 
beschikbaar gestelde prospectus van het fabrikaat dezer 
inzenders, dat ook aan de spoorwegbruggen tc Kui
lenburg cn tc Zalt-Bommel werd gebruikt, door be
proevingen, verricht door den heer HERBOTH, inge
nieur bij de Nederlandsche Staatsspoorwegen, is 
ere bleken, dat zonder daarvan nadeel te ondervinden 
de verschillende ijzersoorten per vierkanten millimeter 
werden belast: 

staafijzer van 10 millimeter dikte met 39 kilogram, 
plaatijzer // 15 // » » 40 // 
staafijzer // 15 // » » 40 » 

en plaatijzer // 10 // » » 30 « 
Proeven genomen met plaatijzer voor de Fransche 

marine, deden zien, dat plaatijzer van 0 millimeter 
dikte, bij loodrechte belasting in de richting van het 
walzen, werd verbroken bij 33 kilogram per vier
kanten milimeter, en plaatijzer van 7 millimeter dikte, 
onder gelijke omstandigheid, met 35 kilogram werd 
verbroken, terwijl eindelijk bij beproevingen van 
plaat- cn staafijzer, voor Oostcnrijksche bruggen, 
zonder nadeel per vierkanten millimeter eene lasting 
was bepaald bij breed staafijzer van 15 millimeter 
dikte van 41 kilogram cn plaatijzer van 15 milli
meter dikte van 30 kilogram. 

GRIMART te Gosselies gaf in een nette omlijsting 
eene verzameling van verschillende gesmeed ijzeren 
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schroef- en moerbouten met eene daaraan gehechte 
prijscourant. Voor zooverre daarover kon geoordeeld 
worden, was de hoedanigheid goed, waren de prijzen 
matig en was de bewerking zeer net. 

Door OSCAK HEBBELINCK tc Chercq bij Doornik 
werden uit zijne hydraulische-cementfabriek vier va
ten cement tentoongesteld, waarbij eenige van dat 
cement vervaardigde kunstvoorwerpen. De inzender 
beveelt dit materiaal bijzonder aan tot verbinding 
voor alle soorten van waterwerken, en meent, dat 
tegen den door hem opgegeven prijs van ƒ2.GO de 
100 kilogram, franco tc Amsterdam geleverd, die 
specie met groot voordcel het Duitsche en Holkuid-
schc tras kan vervangen en zij even gunstige resul
taten oplevert als dc Engelsche kunstccmenten. 

Hoewel de hoedanigheid dezer ingezonden cement-
soorten, die zeer fijn, scherp cn van eene lichtgrijze 
kleur zijn, op het oog vrij voldoende blijkt, de prijs 
vrij wel gelijk met andere gebruikelijke cementsoorten 
is, en de hoeveelheid daarbij te voegen zand van 30 
tot 60 percent mede geen groot verschil met andere 
soorten oplevert, is over de werkelijke hoedanigheid 
niet zonder beproeving of vergelijking te oordeelen. 
Een hierbij gevoegde en van hetzelfde nommer voor
ziene leeuwenkop, vermoedelijk van des inzenders 
cement vervaardigd, geeft door de vele daarin voor
komende bersten een onvoldoende aanbeveling om 
dit cement tot soortgelijke doeleinden te gebruiken. 

J . JOOSTENS te Antwerpen stelde achttien soorten 
natuurlijke vloersteenen ten toon, die allen zuiver 
vierkant afgewerkt waren cn 0.30 bij 0.30 meter 
oppervlakte hadden. Onder die steenen waren ge
zaagde en aan het bovenvlak gepolijste van Brabant-
sche marmersoorten. Andere van escauzijnsche of 
Namensche steen bezaten geschuurde of gefrijnde 
bovenvlakken met ruw behakte ondervlakken. De 
van marmer gezaagde vloerplaten zijn 2 centimeter, 
de behakte gemiddeld 3 a 4 centimeter dik. Het 
gebruik dezer tegels op de daartoe geschikte plaatsen 
levert goede zindelijke en sterke vloeren. 

KKOVMANS te St.-Gilles stelde op een in lijst ge
vat bord een belangrijke verzameling remontsleutels 
ten toon, waarvan de bovengedeelten juist afgewerkt, 
doch de sleutelbladen ruw gelaten waren. Deze voor
werpen in groote verscheidenheid, zoowel in afmeting 
als soorten, waren van zeer nette cn doelmatige be
werking. 

J. LEFEBVKE & C". te Antwerpen brachten onder de 
benaming van //vensters- en vloeren, beton Coignet," 
een door nette bewerking uitmuntende partij onder
deden van bouwwerken ter tentoonstelling, onder 
bovengenoemde benaming van cement vervaardigd. 
Opgemerkt werden daaronder zeskante vloersteenen, 
een balkonbaluster, een kozijn-onderdorpel en twee 
dito neuten, eene stoeptrede, een paardenvoederkrib 
met consolles en een vloertegel van groote oppervlakte. 
De kleur dezer voorwerpen is donkergrijs, dc bewer
king net, vlak en zuiver gekant, de hoedanigheid hard 
en op het oog deugdzaam. Voor de meeste der hier 
gegeven voorwerpen geven wij evenwel de voorkeur 
aan uit hardsteen vervaardigd materiaal. De soorten 
als hier tentoongesteld kunnen dan ook alleen aan
bevolen worden, indien een veel mindere prijs dan 
die voor hardsteen, of eene gevorderde kleur, daartoe 
aanleiding geeft. 

J . B. D E MAYER te Boom, in Antwerpen, stelde 
draineerbuizen en dakpannen ten toon. De draineer
buizen in verschillende afmetingen waren bij voldoende 
sterkte van goede en wenschelijke poreusheid. Dc 
dakpannen, mede goed doorbakken, waren vlak en 
naar onze meening in vorm minder goed dan de 
Ilollandsche holle dakpannen. B'j die pannen waren 
gegalvaniseerd ijzeren haken aangetoond, dienstig tot 
het op de daken bij hoek- of kilkepers vastzetten 
van gedeelten van pannen, die hare neuzen missen, 
waartoe hier tc lande met vrucht en op doelmatiger 
wijze strookjes lood worden gebezigd, die bij soliditeit 
in alle mogelijke richtingen kunnen gebogen worden 
en gemakkelijk te bevestigen zijn. 

MIGNOÏ & SiEGi.irz te Brussel gaven ter bezichti
ging vier marmeren schoorsteenmantels en een onaf
gewerkt tafelblad. Reeds de keurige marnieren naam
plaat noodigde tot een nadere beschouwing dezer 
voorwerpen uit. De bewerking der mantels was goed, 
de prijzen naar soort zeer afwisselend, van ƒ 2 5 . — , 
ƒ 8 2 . — en ƒ 1 0 0 0 . — . Die van ƒ 2 5 . — , waarbij een 
geheele binncnmantcl werd gegeven, was goedkoop. De 
duurste mantel was van zuiver wit marmer, schoone 
vormen, en, wat vooral de ornamenten betrof, van 
uitstekende bewerking. 

O. PENNAAUT WINCUZ te Eeluy in Henegouwen 
stelde eene verzameling voorwerpen van blauwe steen 
ten toon. Deze verzameling bestond uit 14 kubiek-
vormige blokken van 0.20 meter zijde, opgesteld 

214 — — 215 

als een terrasvormige piramide, waarvan dc eerste 
of grondlaag uit 3 X 3, de tweede of middellaag 
uit 2 X 2 blokken en dc sluiting uit één blok be
stond. Dc oppervlakten waren allen zuiver, doch op 
verschillende wijzen bewerkt, als gebouchardeerd, 
recht of schuins gepunt en gefrijnd, zijnde het boven
blok geslepen, niet enkele gepolijste vlakken, op één 
van welke de naam des inzenders was ingehakt. Dc 
qualiteit was uitmuntend en geheel vrij van gebreken. 

Dit veelal voorname bouwmateriaal wordt sedert 
tal van jaren in belangrijke hoeveelheden uit België 
in Nederland gevoerd, zoodat ook om die reden de 
eenvoudige, doch doelmatige tentoonstelling van dat 
hoofd-bouwmateriaal, waaraan België zoo rijk is, ons 
hier zeer gepast voorkwam. 

PUISSANT FHÈKES te Merbes-le-Chateau exposeerden 
o]) eigenaardige wijze een uitmuntende partij van 24 
marmersoorten. Een zwarte geprofileerde manneren lijst 

van tamelijke grootte be
vatte een middelvak van wit 
marmer niet een zuiver in
gehakt en daarna verguld 
opschrift, waaromheen cn 
tusschen de lijst zich de 
overige 20 soorten manner, 
als gelijke quadraten cn zui
ver sluitend bevonden, ver
deeld als in nevensstaande 
figuur, waarvan de hieron
der staande nommers de 
door de inzenders aangege
ven benamingen aanwijzen. 

N°. 13 Blanc clair. 
// 14 Bouge griotte d'Italie. 
" 15 Pourpre violet. 
// 10 Bouge griotte fleuri. 
// 17 Blanc P veine. 
// IS Bleu beige. 
// 10 Rouge griotte. 
// 20 Jean fleuri. 
// 21 Bleu fleuri. 
// 22 Broche St. Gerard. 
// 23 Vert des Alpes. 
// 24 (Cadre) Noir tin. 

17 16 rs 13 

18 12 

19 pnoiinrs 
DES 

11 

20 CARRIÈRES 
DE PUISSANT FRERÈS 
AMLI'HtvLL'-CIIATALU 

jii:uau;n: 

10 

31 

CARRIÈRES 
DE PUISSANT FRERÈS 
AMLI'HtvLL'-CIIATALU 

jii:uau;n: 
3 

as 

CARRIÈRES 
DE PUISSANT FRERÈS 
AMLI'HtvLL'-CIIATALU 

jii:uau;n: 
a 

23 t 7 

2 3 •* S e 
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N°. 1 Blanc 1' 18 qual 
// 2 /' P 2',1<! qual. 
// 3 Napoléon. 
// 4 Portor. 
// 5 Joinville. 
n 6 Blanc P 3 m o qual. 
n 7 Levento. 
// 8 Rouge royal. 
// 9 St. Anne. 
// 10 Brocatelle. 
// 11 Bouge royal B. 
// 12 Florence. 

De hoogst nette samenstelling, waarvan de sluitnaden 
slechts door de kleurschciding der soorten merkbaar 
waren, de zuiver gepolijste oppervlakten en de zuiver
heid cn verscheidenheid dezer zoo schoone natuur-

DL. xx. 

producten maakten een sieraad der tentoonstelling uit. 

ROPS & EILS te Namen leverden onder de bena
ming in den Catalogus van //Klinkers" eene verzame
ling straatkeien van verschillende afmetingen, doch 
één steensoort. De korrel dezer steenen is fijn en 
hard, de bewerking had regelmatige vlakken geleverd, 
de soort, ofschoon ook hierbij geene prijsvermelding 
was, verdient wel aanbeveling, indien althans de 
prijzen niet te hoog zijn. 

SEMAL & C". te Fontaine-l'Evêque stelden op een 
breed bord, zeer net geëtaleerd, eene verzameling 
spijkers cn draadnagels ten toon. De spijkers waren 
de gewone Belgische, de draadnagels gewone ronde 
en vierkante, alles in verschillende afmetingen en 
zwaarte, zeer net bewerkt en het bewijs van goed 
fabrikaat leverende. 

Lood voor verglaassel en zink voor galvanisatie 
werden ter tentoonstelling gebracht door de Société 
anonyme dc Bleyberg-les-Montzen, te Montzen bij 
Verviers. De belangrijkheid dezer inzending strekte 
mede ten bewijze van den mineralen rijkdom van 
België's bodem. Eenige ruwe stukken bergzink werden 
vergezeld van gezuiverde en gegoten blokken zink, 
de laatsten geschikt voor galvanisatie, terwijl de eersten 
de schoone cristallisatie aantoonden. Een ongevormd 
stuk kristal werd daarbij vertoond niet een blad or
nament, eene karaf en een glas, alles zeer helder en, 
naar werd medegedeeld, getrokken uit het bergzink. 
Voorts waren er monsters lood voor verglaassel, waarbij 
als proeve van verglaassel vijf stuks kleine gebakken 
aarden tegeltjes, die door op deze vrij ruwe steentjes 
aangebracht glansrijk en fijn glazuur opmerking ver
dienden. 

De Société anoiiv 
Couillct, hiervoren 
nette teekeiiingen 
prachtige lijsten, g; 
achter glas opgezet, 
roeijzer voornamelijk 
king daarvan was 
daarover geoordeeld 
leverende, dat genot 

i fabricage bezit, wel 
bekend te zijn. 

me de Marcinelle et Couillet, te 
reeds vernield als inzender van 

van arbeiderswoningen in twee 
if in een gelijke lijst, zeer net 
monsters van getrokken balk- en 
in L , T en I vormen; de bewer-

zuiver; de qualiteit, voor zoover 
kon worden, goed en liet bewijs 

imde Société een belangrijke ijzer
waardig meer in bijzonderheden 

15 
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De Société des mines et fonderies de zinc de la 
Vieille Montagne, te Angleur (Luik), reeds zoo gun
stig bekend en werkzaam onder den directeur-gene
raal P A U L DE SINCAY, was ook op deze tentoonstelling 
door hoogstbelangrijke inzendingen cn ruime versprei
ding van prospectussen op waardige wijze vertegen
woordigd. Van de verzameling inzendingen, wier groote 
hoeveelheid en verscheidenheid de opsomming hier 
verbiedt, trokken onze belangstelling: zes rlesschen 
droge zinkverfstoffen, in kleuren van zuiver wit tot 
donkergrijs; twee dito met daartoe tc bezigen olie 
en siccatief, waarbij, om de waarde der verfstoffen te 
doen kennen, twee met die verfstoffen zeer fijn ge
schilderde voorwerpen aanwezig waren; drie vaten 
met zinken spijkers; drie blokken gegoten en gezui
verd zink; twee bossen zinkdraad, van welke het 
ecne zeer fijn en het andere de gewone dikte van 
schelledraad bezat; groote zinken dakbladen in ver
schillende nommers, zoowel vlakke als geruite; groote 
bladen geribd en gegolfd zink voor dakbedekking 
en wandbekleeding; voorts roeven en goten, schui
ven, haken, enz. voor die dakbedekkingen of beklee
dingen gevorderd. 

De geïllustreerde prospectussen toonen op duidelijke 
wijze de verschillende verbindingen en construction 
van dit meer en meer in gebruik komende beklee-
dingsmateriaal aan, dat dan ook bij goede bewerking, 
zoowel om soliditeit, minkostbaarheid, algemeene ge
schiktheid tot aanwending, lichtheid van 'samenstelling 
en wederstand, vele voordeelige gegevens heeft; op 
die geïllustreerde prospectussen worden dc teekeningen 
gegeven van de juiste verbinding of bedekking voor 
daken van hout, met zinken panbedekking, voor dito 
van houten spantwerk met enkele zinkbekleeding; 
bij elk dier soorten worden op duidelijke wijze de 
aan te brengen dakgoten, killen, nokken, kepers, 
zoomen, enz. aangetoond, allen er toe leidende om 
eene dichte bedekking of bekleeding te bekomen. 

Het zink, dat per kubieken decimeter eene zwaarte 
van 7 kilogram heeft, wordt door de Société de la 
Vieille Montagne in 26 verschillende geplette nom
mers afgeleverd, afwisselende in dikte van 0.098 tot 
3.021 millimeter, hebbende per vierk. meter een ge
wicht van 0.60 tot 21.15 kilogram, wegende elk blad 
zink van 0.81 bij 2.25 tot 1.— bij 2.25 meter, in 
bladen N°. 6 4.26 tot 5.26 kilogram cn in bladen 
van N°. 26 38.55 tot 47.59 kilogram. 

De zinknommers beneden N°. 6 worden niet in 
voorraad, maar slechts op bestelling vervaardigd. 
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Zwaardere afmetingen dan van N°. 26 kunnen mede 
op bestelling worden verkregen. 

Het vaste merk dezer maatschappij, dat op alle 
door haar geleverde zinkbladen wordt aangetroffen, is 

in natuurlijke grootte als hiernevens 
is afgebeeld, met dit onderscheid 
echter, dat het binnenstaande noni-
mer veranderd wordt naar de dikte 
van het zink. Evenzoo ondergaat 
ook de letter A de verandering in 

T of H volgens de werkplaats waar het vervaardigd is. 
De uitbreiding en groote toepassing van dit mate

riaal, ook weder ter tentoonstelling bewezen, vindt 
hare nadere verklaring ook in de prospectussen, die 
een nuttige en blijvende herinnering van dit materiaal 
geven, dat niet alleen in gepletten toestand, maar 
ook in gegoten staat zooveel belangrijke voorwerpen 
en bouwversierselen levert, 

M . V A N H O L L E B E K E , agent tc Antwerpen, stelde 
ten toon niet in den Catalogus vermeld dakbedek-
kingvilt, en wel in twee soorten, wit en zwart, waarbij 
als proeve van verwerking een modelkapje op ver
kleinde schaal met dit vilt gedekt. In tegenoverstel
ling met andere wijze van viltdakbekleeding wordt 
hier de bedekking voorgesteld ih banen, gaande in 
de richting van den nok tot den onderkant van het 
dakbeschot en worden de verbindingen der naden 
over driekante roeflatten geleid om als de wellen 
van platte pannen over elkander te sluiten. De roef
latten liggen zooveel minder als de viltbreedte is 
uiteen, opdat de op- en overstand daardoor verkregen 
worden. Om schakeering in dc bladen te geven zijn 
er bij afwisseling zwarte en witte banen aangebracht; 
de eerste kleur is de natuurlijke dakviltkleur, verhoogd 
door cene daarover gebrachte laag fijn gestampte 
sintels, kool cn hamerslag, en de laatste of wittere 
kleur door eene daarop gebrachte laag wit zand, welke 
beide lagen daarop bij het fabriceeren worden ge
legd. De prijs dezer dakbedekking wordt opgegeven 
8 francs per vierk. meter, eene som die het gebruik 
van dit artikel niet aanbeveelt, omdat bij blijvende 
werken daarvoor een meer solide bedekking cn bij 
tijdelijke bedekking een goedkooper materiaal ver
krijgbaar is. 

J . ZIANE , regisseur de la Société anomyme de la 
Providence te Marichennc- au-Pont, in Henegouwen, 
maakte door de tentoonstelling van wielen en geplet 
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ijzer, de bezoekers bekend niet nog eene van die 
belangrijke ijzerfabrieken, waarin België zooveel groots 
bevat. 

Behalve drie geplette spoorwegwielen van uitmun
tende bewerking, werden daarbij op zeer eigenaardige 
en nette wijze in eene groote omlijsting en tusschen 
bruin fluweel, monsters van een groote hoeveel
heid getrokken ijzeren balken, roeden, staven en 
banden, in verschillende afmetingen tentoongesteld, 
waarvan de doorsneden de vormen vertoonden van 

benevens eene menigte meer samengestelde vormen. 
De einden dezer doorsneden waren gepolijst. In een 
aan de lijst gehecht modelboek werden de afmetingen, 
soorten en prijzen van dit meer gebezigd wordende en 
nuttige materiaal aangewezen. Voor zooverre de be
schouwing daartoe gelegenheid gaf, kan ecne zeer gun
stige vermelding van dit fabrikaat gegeven worden. 

Onder de benaming van «Aardewerk" stelde Jos. 
MONSEU , te Haine St.-Pierre ter bezichtiging eène 
partij voornamelijk gebakken aarden buizen in af
wisselende middellijn van 0.06 tot 0.40 meter. Op 
het oog waren zij van uitmuntende hoedanigheid. 
Daaronder waren onverglaasde, alleen van binnen ver
glaasde of geheel verglaasde. De lengte der buizen 
wisselde van 0.82 tot 1.— nieter af; alle soorten i 
waren voorzien van hulpstukken, als kruis, bocht, S 
en T stukken, die mede van goede hoedanigheid en 
bewerking waren. De kleur dezer buizen was hoog-
bruin, de specie fijn en sterk, goed en gelijk door- ! 
bakken. 

La Société liégeoise pour la Perforation des Métaux, [j 
te Luik, leverde onder dc benaming "Zink- en Bl ik-
werk", eene belangrijke en uitgebreide verzameling van 
gedreven en geplet koper- en zinkwerk, bestemd zoowel | 
tot fabriekmatig, huishoudelijk als bouwkunstig ge-
bruik. De koper- cn zinkbladen wisselden af van zeer 
licht tot zwaar; van de fijnste zoowel als van de zwaarste 
bladen waren er als zeef bewerkt; alles was bi'groote 
afwisseling van zeer nette en zuivere bewerking. 

A . COUUTOIS & C 0 . , te Ham-sur-Heure, stelden in 1 

navolging van vroeger genoemde voorwerpen een zeer { 
belangrijke partij monsters van hoefnagels en spijkers 
ter bezichtiging, die zoowel door groote verscheiden
heid als goede soorten eener gunstige vermelding 
waardig zijn. 

N O O R D D U I T S C H E B O N D . 

E. BELLINGER , Ingenieur te Caub a/d Rijn, bracht 
ter tentoonstelling geslepen en geschaafde vloertegels 
van leisteen en dakleien van Duitsche en Engelsche 
vormen. Zeer opmerkenswaardig waren van deze ten
toongestelde voorwerpen, die aanspraak mogen maken 
op van uitmuntende qualiteit en bewerking genoemd 
tc worden: 

Een geslepen leiplaat van 0.57 bij 0.94 nieter, met 
een onigewerkten rand en een in dc lei gehakt op
schrift, dat weder niet wit en geel mastiek was gevuld. 

Een gepolijste leiplaat van 0.5S bij 0.00 meter, die 
door hare fijne polijsting, en gitzwart glanzende kleur, 
ook door dc fijnheid der korrel merkwaardig was. 

Vloersteencn in leiplaten van 0.30 bij 0.30 nieter 
oppervlakte en 0.04 nieter dikte, ter wederzijden vlak 

[ en met zuivere voegvlakken, waarvan de prijs was 
ƒ 2 . 8 5 per vierkanten nieter. 

Eenige naam- en tuinplaten a ƒ 6 . — de 100 stuks. 
Eene partij dakleien van bekende vormen en goede 

bewerking, benevens eenige brievendekkers. 
A l deze leisoorten waren fijn en van een donker

blauwe gelijke kleur. De op de bijzondere stukken 
genoteerde prijzen zijn betrekkelijk hooger dan die 
voor de vloersteencn en dakleien opgegeven, welk 
laatste nuttig en net dekmateriaal ook daardoor aan
bevolen wordt. 

GASSEL BECKMANN & C°. te Bielefeld in Westfalen, 

leverden het model eener dakbedekking van asphalt-
vilt, hoogstwaarschijnlijk met het doel om het dak-
viltfabrikaat te doen zien. De strooken vilt waren in 
de lengte over de bekapping aangebracht en gespij
kerd onder de bedekking van de tweede laag vilt. 
Bij het model, dat op ongeveer li, der ware grootte 
was, had het dakvilt de natuurlijke zwaarte, doch 
was het in dc breedte naar de schaal van het mo-
deldak genomen, hetgeen aan het geheel een zwaar 
en onnatuurlijk voorkomen gaf. Het vilt was zoowel 
aan de overstekende dakbedekking bij de eindgevels, 
als aan de benedenkanten omgeslagen en aan den 
onderkant van het beschot gespijkerd. 

Van het vilt zelf waren geen volle rollen, maar 
slechts stukken ter grootte van een vel bordpapier 
tentoongesteld. Wat de schijnbare deugd betreft komt 
die vrijwel overeen niet die der later te noemen 
Deensche viltsoorten, hoewel die zuiverder en vaster 
van bewerking waren. 

15* 
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GUSTAV Louis RÖHLE tc Dresden stelde in een nette 
liggende kast eene uitmuntende partij deurkrukken 
met slotplaten en toebchooren ten toon, vervaardigd van 
buffelhoorn, ivoor en brons. Door netheid van bewer
king en sierlijkheid van vormen verdienen deze kruk
ken, die volgens den Catalogus in prijs verschillen 
van 2 groschen tot 1 thaler bijzondere vermelding. 

FRANZ WENCK tc Carlshafen (Pruisisch-1 lessen), 
eigenaar van steenbergwerken en steenslijperijen, 
bracht ter tentoonstelling, in twee houten bakken, 
monsters van geslepen parketvloeren van zandsteen, 
en wel een gevuld met roode, groene en grijze vier
kante tegels van 0.1S bij 0.18 meter afmeting, cn dc 
andere bak met tegels van gelijke kleur en afmeting, 
doch van achtkanten vorm, waarbij voor de tusschen-
voegingen kleine marnieren vulstukken van vierkanten 
vorm. Tegen beschadigingen waren deze steenen ruim 
in zaagsel gelegd en lieten daardoor de gelegenheid 
om ook de goed bewerkte en zuivere onder- en zij
vlakken waar te nemen. Voorts vergezelden deze in
zending tegels van grootere afmeting, 0.00 a 0.70 
meter vierkant, die door den inzender als bijzonder 
geschikt voor vloeren worden aanbevolen. Zij kunnen 
door hem geleverd worden in verschillende maten, 
die worden opgegeven te zijn van 9'ls, 10, ll'/a, 12, 
13'!4, 10, lS'fs en 21'/3 Rijnl. duimen vierkant, en in 
stukken tot 21'/:, bij 26'/« Rijnl. duimen oppervlakte, 
terwijl die steenen in dikte naar gelang der grootte 
afwisselen van 1 tot 1'/, Rijnl. duim. Dc inzender 
van deze net bewerkte en vrij deugdzame zandsteen 
wordt, volgens zijne opgave, vertegenwoordigd door 
den heer C. II. D E K K E R te Wesel. 

Volgens den Catalogus kunnen de geslepen zand-
steenen vloersteenen aan het spoorwegstation te Amster
dam per 100 vierkante Rijnl. voeten (ongeveer 0.85 
vierkante meter) worden geleverd tegen de navol
gende prijzen: 

1°. Geslepen roode zandsteen . . 14V« thaler; 
2°. a grijze » . . 14'/» " 
3°. « rood en wit in diagonaal 
verband 21 » 

en 4°. Geslepen rood, met ingelegd wit 
marmer, als mozaiek bewerkt . 17'/a " 

terwijl de laatste prijs van elk stukje inlegmnrmer 
met 3 silbergroschen verhooging wordt berekend. 

Herleid tot Nederlandsche maat, en den thaler ge
rekend tegen ƒ 1.76, dan komen de vorenstaande 
soorten in ronde cijfers te staan: 

N°. 1. De vierkante meter a ƒ 2.53, 
a a a 11 2.51, 

en 

2. 
3. 
4. 

a a 3.76, 
a a 8.13. 

F R A N K R I J K . 

Onder het enkele woord "Gietwerk" werd door A. 
DuHEXNE te Parijs op een tcrrasvorniigen pedestal 
van drie treden hoog cn niet een grondvlak van 4.—• 
bij 1.— meter een prachtige verzameling van uitmun
tende gegoten, verzinkte, geschilderde of gebronsde 
ijzerwerken tentoongesteld, als: pedestallcn met en 
zonder beelden, vazen, candelabers, branches, balkon-
hekken, bas-reliefs, haardbakken en stellen, balusters, 
deurpaneelen (dichte en a jour bewerkt), kloppers, 
knoppen, kachels, roosters, pompen, consollcs, base-
inenten, kapiteelen, fonteinen, tuinbanken enz., alles 
van zeer goede cn nette bewerking cn veelal van 
schoone vormen, waardoor deze verscheidenheid van 
voorwerpen, bij de aanwijzing van het uitgebreide 
nut en de bijzondere geschiktheid, waartoe het ijzer 
zich doet bezigen, der tentoonstelling tot opluistering 
en den inzender tot eer strekte. Tijdens dc tentoon
stelling was van den inzender een agent tijdelijk te 
Amsterdam, 0111 de verlangde inlichtingen tc geven en 
zoo mogelijk orders tc ontvangen. 

G R O O T - B R I T T A N N I Ë E N I E R L A N D . 

EDWARD BROOKE & SONS tc Huddersfield (York
shire) stelden ten toon gezondheidsbuizen, ventilatie-
toestellen voor riolen, en vuurvaste steenen. Over het 
irehccl was deze inzending, wat betreft keur van ge-
bakken Engelsen aarden voorwerpen en vuurvaste 
metselsteenen, van uitmuntenden aard. De voorwerpen 
waren al of niet verglaasd, zoowel van eenvoudigen, 
als van meer sainengcstelden aard; er waren er ook 
welke min of meer met dc bouwkunst in verband 
stonden. 

De rioolbuizen (in het prospectus gezondheidsbui-
genoemd) muntten uit in keurigheid van specie en 
bewerking; wij telden daarvan verschillende soorten, 
waarvan de grootste 0.60 nieter binnenwerks middellijn 
had. Van de afzonderlijk gevormde steenen met ver
glaasde buitenvlakken waren als proeve voor een ge
woon gewelf 12 stuks in een bak, door ccinent samen
gevoegd als een deel van een rioolgewelf; de opper
vlakte daarvan was vlak cn glad en dc sluiting juist 

en sterk. Steenen in deze soorten worden voor riolen 
van alle afmetingen en vormen geleverd, en bij groote 
doorsneden aangelegd op bodenistiikkcn met steek-
sponningen, waarin dc gcwelfsteencn passen. Als tot 
deze rioolbuizen behoorende, waren daarbij verschil
lende hulpstukken en tevens toestellen zoowel 0111 de 
riolen te ventilecren als 0111 do nadeelige uitwasemin
gen daarvan te beletten. In groote verscheidenheid 
waren daartoe allerlei soorten van straatkolken, tevens 
ook zoo noodig geschikt tot het afvoeren van huis-
en straatwater, liet stelsel van riolenventilatie berust 
op het volgende. Bij doorgaande riolen worden van 
afstand tot afstand daarop horizontale buizen gesteld, 
die tot nabij de oppervlakte van den weg doorgaan, 
en daar eindigen in ecu gewoon gebakken aarden of 
ijzeren straatberrie of zinkput. Naar omstandigheden 
wordt boven in de horizontale buis, beneden het losse 
deksel, een fijn gevlochten gegalvaniseerd ijzeren, of 

Fig. 1. Fig. 2. 

Fig. 3. 

wel een koperen roosterbak gehangen of geplaatst, 
die met fijne houtskool wordt gevuld. De uit de riolen 
opstijgende nadeelige gassen worden door deze kool-
roosters geleid cn ontsnappen, wanneer zij geen na-
deeligen invloed meer kunnen uitoefenen, door een 
daarboven gestelden wijderen koker in de lucht. Het 
koolroostcr moet van tijd tot tijd gezuiverd en de 
kool vernieuwd worden. Ook bij gewone afvoerputten 
voor straat-, huis- of dakwater, alsook bij privaattrech
ters, waarbij door binneiischermen of bochten hydrau
lische afsluiting tegen ontwijkende onaangename of 
ongezonde lucht wordt verkregen, geschiedt de ven
tilatie door een achter de waterafsluiting gesteld en 
niet koolgruis gevuld rooster, welk laatste weder op 
verschillende wijze niet de buitenlucht in gemeen
schap staat. De onderstaande figuren geven in hoofd
zaak de inrichting dezer luchtzuiveringstoestellen aan. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. T. 

ycrfiooiril voetpad _ I v 'CC 
•!•/•// /<•/ /* 7/7""̂  , /• 7 ' '/'_ I I, 

R is een luchtpijp komende van oenig punt, gelegen bene
den tie ontvangput van bestaande riolen, in verband met den 
ventilator van de regen- of gootpijp, enz. 
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Fig. 8. 
StmuttpperiXaHf 
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De figuren 1, 2 en 4 stellen voor straat-afwatc-
ringroosters in den vlakken weg of in straatgoten; de 
figuren 3, 5 en 7 zijn van putten ter zijde van ver
hoogde voetpaden, waarbij tevens betere gelegenheid 
tot het schoonmaken der koolroostcrs is gegeven, ter
wijl bij dit laatste ook een afzonderlijke gelegenheid 
tot afvoer voor huiswater is aangewezen. Fig. 6 toont 
de luchtafvoer en zuivering van privaatpijpen aan, 
terwijl eindelijk fig. S dc luchtzuivering van riolen 
aanwijst. De richting waarin de kwade lucht wordt 
afgevoerd en door de zuiverende koolstof wordt ge
leid, wordt door dc pijltjes aangewezen. 

Gootsteenen, mede van dezelfde aarde gebakken, 
en kleinere putten voor binnenplaatsen of werkplaatsen, 
die tevens zoo noodig van beweegbare steencn roosters 
worden voorzien, werden in verschillende soorten ten
toongesteld, allen met het stelsel van hydraulische 
stankafsluiting door daarin gebrachte schermen, veelal 
gesteld in de richting om de afvloeiing van het water 
gemakkelijk tc maken. 

Een groote hoeveelheid monsters vuurvaste steencn, 
zoowel gewone als gewelf- en bloksteencn kwam ons 
voor, van uitmuntende qualiteit te zijn; terwijl de 
inzending vergezeld ging van eene menigte bouw
kundige voorwerpen, min of meer geprofileerd cn 
versierd naar den aard van het voorwerp, en waar
onder er waren van schoonen vorm, als schoorsteen
kappen of schoorsteenpijpen buitendaks, vazen, dak-

Fig. 6. 

versierselen, enz., die allen in groote verscheidenheid 
verduidelijkt in de breedvoerige geïllustreerde pro
spectussen voorkwamen. De inzenders, die door hunne 
voorwerpen het bewijs leverden, dat zij over uitmun
tende specie hebben te beschikken, en die zuiver 
kunnen vormen cn goed bakken, verklaren in hunne 
prospectussen tevens, dat zij behalve den ruimen voor
raad van modellen in de gelegenheid zijn, aan elke 
opgave in andere met lumnc zaak overeenkomende 
vormen tc kunnen voldoen. 

Eene inzending niet bovengenoemde wedijverende, 
zoowel in soorten als in qualiteiten, was die van JOSEPH 
CLIFF & SON te Londen, bestaande in: droogbuizen, 
aarden retorten, vuurvaste steenen en voorwerpen in 
terra-cotta. Van die inzending, die mede door ver
scheidenheid, zuivere vormen cn goede specie uit
muntte, vermelden wij hier: 

Acht verschillende ronde rioolbuizen, in- en uit
wendig verglaasd van 0.10 tot 0.65 meter middellijn 
bij 1.— meter lengte, de grootste dezer buizen hadden 
eene wanddikte van 0.07 nieter en de kragen of 
sockets eene diepte van 0.08 meter. 

Een eivormig rioolbuis, binnenwerks hoog 1.— en 
breed 0.63 meter met eene wanddikte en sockets als 
boven. De kleur dezer buizen was bruin, de steen 
zelf onder het glazuur hard en overeenkomende met 
de kleur en korrel van Engelschc vuurvaste steenen. 

Voorts waren hierbij vele fijne en keurig afgewerkte 
bouwartikelen van gebakken aarde, als vazen, ba-
lusters, consolles, schoorsteenkappen, sluitstukken, dak
en muurversieringen, enz., alles waardig om den naam 
der inzenders van zeer goede fabrikanten te zijn, nog 
meer te bevestigen. Van de vele voorwerpen aan hunne 
fabriek (die in het jaar 1795 werd opgericht) ver
vaardigd, en van de afwisselende afmetingen der 
courante artikelen, wordt op een ruim verspreid 
klein prospectus melding gemaakt. 

ENGERT & ROLFE tc Londen zonden proeven van 
asphalt en haarvilt in, om daarmede dc ondoordring
baarheid van die voorwerpen aan te toonen. Strooken 
asphaltvilt, aan de oppervlakte sterk met kleine kiezel 
bezet en tusschen metselwerk bevestigd, moesten het 
op- of doortrekken van vocht ook bij poreuse steenen 
beletten. Ten bewijze daarvan trachtten zij eene proef 
te leveren, bestaande uit een blok metselwerk van 
poreuse (geene holle zooals de opgave in den Cata
logus luidde) steenen, die ons evenwel voorkwamen 
niet zeer poreus, maar integendeel vrij dicht tc zijn, 
gesteld in een waterdichten ijzeren bak. De twee 
onderste lagen waren afgedekt door eene strook 
asphalt, oj) dc wijze zooals gewoonlijk lood tusschen 
de steenen wordt gelegd, en daarover was verder het 
metselwerk, — in het model 3 lagen — opgemet
seld. In den bak was echter geen water, zooals ver
moedelijk de bedoeling der inzenders was; de onderste 
steenen hadden met de gewone uitdamping het bak-
water geabsorbeerd, en noch aan de bovenlagen noch 
aan de onderlagen was daarom eenig resultaat merk-
baar. Het blok metselwerk was gewerkt niet cement, 

waarvan mede onbereide monsters ter bezichtiging 
waren gesteld, cn dat zoowel door kleur, fijnheid en 
scherpheid van goede qualiteit scheen te zijn. 

Van het dakvilt werden eenige restanten verkoold 
tentoongesteld, om de onbrandbaarheid daarvan aan 
te toonen. Een modelkapjc op } der ware grootte 
was met dat vilt bekleed, en in een lijstje een stukje 
vilt vertoond, dnt volgens eene daarop gestelde be
schrijving twaalf jaar lang aan den invloed van alle 
weer en wind was blootgesteld geweest en nog de 
sporen van deugdelijkheid droeg. Onze ingenomenheid 
met dit vilt was door de geleverde proeven toch nog 
weinig vermeerderd. 

GALLICHAN & te Londen stelden onder vele nette, 
sterke en belangrijke pottenbakkerswerken voor huis
houdelijk en medicinaal gebruik, ook uitmuntende 
voorwerpen op de bouwkunst betrekking hebbende, ten 
toon, en wel: 

Van binnen en van buiten verglaasde ijzergrond 
buizen voor water- of ïïoolgelcidingen, niet de daartoe 
behoorende hulpstukken, als verloop- en T stukken, 
bochten, kruisstukken, privaattrechters, benevens riool-
potten met stankafsluitingen en daarop liggende losse 
steenen roosters van omgckccrdcn diamantvorm met 
ronde gaten, uiteinden van rioolpij pen met afslui
tingen om het indringen van ongediertcn en vloedwater 
te beletten, en stankafsluitingen in doorgaande riool-
pijpen, met gelegenheid tot het schoonmaken. De 
onderstaande schetsen toonen de laatste voorwer
pen genoegzaam aan, om daarvan een denkbeeld te 
geven. 

De rioolpijpen wisselden af in inwendige middel
lijnen van 0.024 tot 0.75 nieter. 

Voor riolen van grootere afmetingen waren mon
sters aanwezig van samengestelde deelen, als bodem-
stukken, zijwangen en dekstukken, welke stukken 
wederom, zoowel tot besparing van specie als tot 
bevordering van lichtheid, van doorgaande openingen 
in de lengte waren voorzien, evenwel zoodanig, dat 
de sterkte daardoor niet kon lijden; nevensstaande 

figuur stelt den bodem 
van zoodanig groot 
riool voor, dat ook 
dan het voordcel heeft 
van geheel op vlakken 
ondergrond tc kun
nen worden gesteld. 
Deze zelfde grondstukken, 
gen kunnen worden 

die 
geleverd, 

mede in alle afmetin-
leenen zich ook om 
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daarop het riool met gewone vormsteen op tc metselen, 
waartoe ook verschillende monstersteenen werden ten
toongesteld. 

Eene menigte schoorsteenpijpen ot' kappen, dak
en muurversieringen van nette bewerking, cn evenals 
de rioolvoorwerpen mede van uitmuntende specie, 
maakte dat ook deze inzending ter tentoonstelling 
eene juiste plaats innam en de inzenders deed kennen 
als goede fabrikanten. 

Het door JAMES HARDING te Londen ingezonden 
onontvlambaar vilt tot bedekking van daken, beklee
ding of ook om eene dichte onderlaag onder gegal
vaniseerd ijzer, zink- of leibedekking aan te brengen, 
wordt gefabriceerd in rollen van 25 yards (22.85 
nieter) lengte en 12 Eng. duim (1.06 meter) breedte 
en geleverd tegen den prijs van 71 cents per vier
kanten Engelschen voet, gelijk staande met /0.77 
den vierkanten nieter. Daar waar voor tijdelijke dek
king een goedkoop bekleedsel tegen indringing van 
vocht gevorderd wordt, verdient dit dakvilt aanbe
veling. Vun de aanbevolene waterdichte dekkleeden 
werden kleine monsters verstrekt; die stof bestond 
uit een tamelijk grof binnenweefsel van hennep of 
vilt, ter wederzijden met eene goed ingewerkte as-
phaltstof van een eenigermate donkerbruine kleur 
bewerkt. De kosten van die dekkleeden worden opge
geven te bedragen J5 a 22 cents den vierkanten 
Engelschen voet, dat is ƒ 1.61 a ƒ 2.37 den vierkanten 
nieter. De dekstof dezer kleeden, schijnbaar eene goede 
specie, bekwam kleine bersten bij het buigen in de open 
lucht bij een koele atmosfeer. Aan meer warmte 
blootgesteld, had zulks niet plaats. Het dakvilt cn de 
dekkleeden behoefden volgens den fabrikant slechts 
eenmaal in dc twee jaren met een door hem te leveren 
vernis te worden bestreken, dat voor het gebruik 
gereed a ƒ 1 . 6 8 per kilogram geleverd werd, een prijs 
die tamelijk hoog is. De aanbevolene onoiitvlani-
baarheid moet geacht worden geene onbrandbaarheid 
uit te sluiten, omdat het vilt, wanneer het aan eene 
vlam of vuur blootgesteld wordt, spoedig verkoolt 
en verteert. 

Bij de door W M . BLEWS & SONS tc Birmingham 
ingezonden voorwerpen, als bronzen en vergulde gas-
ornanienten, die grootsch en prachtig waren, verdienen 
vooral vermelding de tentoongestelde gasbuizen. Ken 
groote stellage, waaraan de gasornanienteii sierlijk 
waren opgehangen, was sanmgesteld vun blauw ge

schilderde getrokken ijzeren gaspijpen, alles met ver
loop-, kruis en hoekstukken doelmatig bevestigd. Op 
de verschillende als branches aangebrachte bochten 
en verloopstukken waren 25 stuks gaspijpen van 5 
millimeter tot 19 centimeter inwendige middellijn 
gelegen, allen nagenoeg dc lengte van 3.65 meter 
hebbende. Bij al die pijpen waren de benoodigde 
sockets, verloopstukken, bochten en kruisstukken met 
fijne en zuivere schroefdraden. Zoowel de juiste be
werking als de lichtheid van deze getrokken pijpen 
getuigde van keurig werk en toonde aan, welk net 
werk door goede fabrikanten van zoo eenvoudig werk 
kan worden gemaakt. Naar wij evenwel vernamen, 
waren de prijzen dezer lichte getrokken in vergelij
king van de gewone gegoten ijzeren gaspijpen, niet 
onbelangrijk hooger. De expositie verdiende toch ten 
volle den naam van net, ruim en doelmatig te zijn. 

Onder de opsomming van materialen mag zeker 
wel het ijzer cn de steenkolen, zooals die zijn inge
zonden door JOHN BUOODKN & SONS, Eondu bij 
Bridgend, genoemd worden. Die materialen toch ver
dienen met recht den naam van da krachtige hef-
booinen dezer eeuw tc zijn; zij zijn de hulpmiddelen, 
waardoor des nienschen geest in de laatste halve 
eeuw zaken heeft tot stand kunnen brengen, waaraan 
vroeger niet kon worden gedacht of die eene onmoge
lijkheid schenen te zijn. In een pirainidaalvorniige 
vitrine van eenigen omvang bestond de piramidale 
kern uit juist afgewerkte groote brokken steenkool 
van de beste soort. Om dezen kern waren evenwijdig 
aan de hellende vlakken verschillende soorten van 
staafijzer gesteld, waarvan sommigen door koud of 
warm aangebrachte breuken, een oordeel over de hoe
danigheid van het ijzer mogelijk maakten; doch ook 
op andere wijzen werd de uitmuntende hoedanigheid 
van het ijzer aangetoond; als voorbeelden daarvan, 
zoowel van rond-, staaf- als bandijzer, worden ge
noemd: schroefvormige cilinders van 9 a 10 centi
meter middellijn, waarvan één van ijzer van 14 milli
meter middellijn, uit ruim 34.50 meter lengte ijzer 
saamgestcld; evenzoo was een bandijzer van 6 milli
meter dikte bij 25 millimeter breedte en 24.40 meter 
lengte tot een gelijken cilinder opgerold. Vierkante 
en ronde staven waren in verschillende afmetingen 
van betrekkelijk vrij groote en heet daarin gemaakte 
gaten voorzien. Stukken van kettingen en zwaardere 
staven ijzer, die in alle bijzondere wendingen waren 
omgebogen, alsof het elastieken banden waren, leverden 

mede de duidelijkste bewijzen van de uitmuntende hoe
danigheid van het ijzer. Ook waren daar met hetzelfde 
doel tusschengevoegd proeven van gebogen cn gebroken 
spoorwegrails. Doch niet alleen deze meer volmaakte 
ijzertoestanden lokten tot nadere beschouwing uit, ook 
het aan den voet der piramide verspreid liggende ijzer
erts en het ruwe of meer gezuiverde piekijzer deden des 
beschouwers gedachten met genoegen eenige oogenblik-
ken bij deze groote rijkdommen verwijlen. 

Bij een groote hoeveelheid door DOII.TON & C°. 
te Londen ingezonden fijn gebakken aarden voor
werpen voor huiselijk, maar ook vooral voor medici
naal en chemisch gebruik, als: 

distilleerniachines, smeltovens, snieltkroesen, kan
nen, enz. werden ook eenige monsters van zeer goede 
en als versiersel net bewerkte steenen waterfilters 
tentoongesteld, waardoor naar gelang der grootte da
gelijks van 5 tot 70 gallons water gefiltreerd kan 
worden, en welke filtreertoestellen afwisselen in prij
zen van 6 tot 30 shillings (ƒ3.554 a ƒ 17.774). 
Wijders eenige monsters van rioolpij pen niet hulp
stukken, waarbij zooals in onderstaande figuur wordt 
aangetoond, de gelegenheid bestaat om op gemak
kelijke wijze, zonder verbreking, de rioolgeleiding te 
openen door het aan de bovenzijde uitlichten van een 
gedeelte dekking. 

'H'atfrh/n h/ cprntng 

Bij de straat- of rioolzinkputten, niet hydraulische 1 tot het uitnemen van een sluitstuk om zoo noodig 
afsluiting, is in de ter rechterzijde voorkomende af- zonder verbreking in de rioolgeleiding te komen. Op 
beelding (zie hieronder) een tweede afsluiting door ! den zinkput worden naar behoefte één of meer lagen 
middel eener achter het watersclienu aangebrachte \\ metselwerk gebracht en daarop het ijzeren straat-
beweegbare klep; hierdoor bestaat de gelegenheid 1 rooster gesteld. 

Holle steenen of tegels met geruite oppervlakten, 
de laatsten met en zonder verglaasde bovenvlakken 
en beiden zeer kantig, in verschillende vormen en 
afmetingen, naar onderstaande figuren, van welke ook 

f - , Bi—r~ i 

de geruite tegels ondoordringbaar voor vochtdeelen 
worden geacht. 

Voorts groote verscheidenheid van fijne verglaasde 
privaattrechters niet gelegenheid tot doorspoeling, 
allen niet waterafsluitingen of syphons, (zie onime-
staande figuren), waarbij een syphon welke tevens 
gelegenheid aanbiedt om door het afnemen van een 
klenidcksel bij het inwendige van den syphon of de 
afvoerpijp te kunnen komen. 

DL. xx. i« 
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Dc verscheidenheid der Engelsche inzendingen op 
dit gebied, waarbij zooveel nuttigs is, en de ver
schillende voorwerpen veelal in deugdzaamheid en 
nette bewerking wedijverden, veroorlooft ons naar 
onze meening, niet aan de cene of andere dezer inzen
dingen om hare goede qualiteit dc voorkeur te geven. 

Dc laatst opgemerkte inzending dezer Engelsche ma-
terialen-afdeeling is die van MAW & C 0 . , tc Brosely 
(Shropshire), en bestaat uit eene prachtige verzame
ling monsters van zeer fijne steencn, of mozaïek
en majolica-waren. Zij waren zoowel verglaasd als 
onverglaasd, en bestemd voor parketvloeren, muurbc-
kleedingen, lambriseeringen, plinten, banden, lijs
ten, enz. De specie was uiterst fijn en zuiver, de 
oppervlakten waren glashard, de teekeningen of inge
legde figuren zuiver cn de kleuren schoon, zoodat 
werken, met deze kunststcencn uitgevoerd, behalve 
hunne kostbaarheid uit den aard der zaak, echter bij 
goede cn gepaste aanwending sierlijk zullen zijn. 

Behalve geheel vlakke tegeltjes, komen bij deze 
inzending, ook vooral bij dc verglaasde soorten, tegeltjes 
voor, bij wier oppervlakte dc banden of teekeningen 
verdiept zijn. Blocmcnhangers, vazen, bloempotten, 
naamplaten, waaronder ook in dc plantenkunde gebrui
kelijke, waren hierbij nette, sierlijke cn nuttige zaken. 

Om gebruik van deze niozaïekstcencn tc maken 
of wel om een keuze daaruit te doen, was ccn pro

spectus of modelboek ter tentoonstelling aanwezig en 
noodzakelijk. Dat modelboek is zeer net en geeft de 
juiste kleuren cn samenstellingen der steencn aan. 
Het is bij verschillende boekhandelaren te Londen 
te bekomen, terwijl deze inzenders hier te lande 
worden vertegenwoordigd door ANTONTUS D E W I L D , 
metselaar te Rotterdam. 

D E N E M A R K E N . 

Door EHICHSEN & C°. te Kopenhagen werden de 
soorten vilt voor dakbedekking ver-

igrc door hen 
tentoongestelde 
meerderd door de inzending van 
gefabriceerde goede soorten. Het door hen genoemde 
steenen dakbordpapier wordt geleverd in rollen van 
0,84 meter breedte en ter dikte van 2''i a 3 millimeter. 
Het hoofdbestanddeel van deze bedekking is eene 
vezelstof, op ruime wijze met kooltcer cn fijn en grof 
scherp zand doorwerkt. Eene vergelijking niet vroeger 
genoemde soorten doet bij dit vilt een grootere hoe
veelheid zandvermenging en eene mindere hoeveelheid 
kiezel vermenging opmerken. 

Eene rol, die G'U vierkante nieter oppervlakte heeft, 
wordt voor ƒ3 ,50 , dat is a ruim ƒ 0,55 per vierkanten 
nieter geleverd, terwijl op het biljet, dat een aange
boden monster vergezelde, werd vermeld, dat de 
vierkante meter op het dak gelegd, getisphalteerd 

— 234 — — 235 

en klaar afgewerkt, met spijkers, zand en arbeids
loon ƒ 1,25 kost. Nog werd bij dit ïiommer een 
stuk vertoond, dat 0,25 bij 0,48 nieter groot en 
8 millimeter dik was, en nog in den besten staat 
verkeerde, nadat het acht jaar op een dak had gele
gen, en in dien tijd driemaal met asphalt bestreken 
was. De heer Ph. LINDO tc Delft is de eenige ver
tegenwoordiger voor dit artikel in Nederland; door 
hem worden ook des verkiezende nadere inlichtingen 
gegeven. 

Vrij wel overeenkomende met de laatstgenoemde 
dakbedekking is de door WESTPIIAI. THEDIN & C° . 
te Kopenhagen tentoongestelde asphalten dakbedek
king, door die inzenders mede // Nieuw asplialtsteenen 
dakbordpapier" genoemd, en die door hen wordt ver
nield, als zijnde goedkoop, duurzaam, dicht en de 
vuurproef kunnende doorstaan. De tentoongestelde 
rollen of bladen waren 0.94 nieter breed bij 3 milli
meter dikte. Ook was hierbij tentoongesteld een 
monster van 7 millimeter dikte, dat den daaraan ge
geven naam van steenbordpapier wel verdient. De 
prijs van het gewone vilt wordt opgegeven ƒ 0,5.0 
per vierkanten nieter te bedragen. Dc grondstoffen 
en bewerking der beide laatstgenoemde viltsoorten of 
asphalt-dakbedckkingen, hadden zooveel overeenkomst 
met elkander, dat zij wel van één fabrikant schenen 
te zijn. 

F. BOEKWERKEN. 

Uit den vrij grooten voorraad boek- en plaatwerken, 
kleine geschriften of reglementen, op de bouwkunst 
of het bedrijf van den handwerksman betrekking heb
bende, hebben wij gemeend slechts zeer weinigen te 
moeten behandelen, als behoorende tot onze taak, en 
wel uit: 

N E D E R L A N D . 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
stelde bij' hare vroeger genoemde inzending nog ter 
bezichtiging: 

1°. Eene door haar in het jaar 1858 uitgegeven 
'/Behandeling der vraag, betreffende de inrichting van 
eene Ambachtsschool." Deze brochure bevatte twee 
antwoorden op eene in het jaar 1857 uitgeschreven 
prijsvraag, ten gevolge eener breedvoerige bespreking 
op de Algemeene Bijeenkomst der leden van 9 Juli 

1857 der toen aan de orde gestelde vraag: //Aan 
welke vereisen ten behoort eene ambachtsschool te 
voldoen, en hoedanig moet hare inrichting zijn met 
betrekking tot theorie en practijk?" Die vraag ge
steld in een tijd waarin verbeterde leiding en onder
richt voor den aankomenden ambachtsman bijna alge
meen noodig werden geacht, werd ter genoemde bij
eenkomst met warmte en belangstelling besproken en 
leidde tot het voorstel van den toemnaligcn voorzitter, 
wijlen den heer D. D. BÜCHLER, dat met eenparige 
teekeiicn van goedkeuring werd ontvangen, om eene 
prijsvraag over de inrichting der ambachtsscholen uit 
te schrijven, ten einde ook daardoor aan al de leden 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst de 
gelegenheid te geven hunne denkbeelden daarover 
mede te deelen. 

De uitschrijving der prijsvraag: //Aan welke ver-
eischten behoort eene ambachtsschool tc voldoen, 
en hoedanig moet hare inrichting zijn met betrek
king tot theorie en practijk?" had nog in datzelfde 
jaar plaats, en vóór den l s t c n Maart 1858 mocht het 
Bestuur zich verheugen, daarop drie antwoorden te 
hebben ontvangen, die ter bcoordeeling werden gesteld 
in handen eener commissie, bestaande uit dc heeren 
J. II. .LELIMAN, J. F. METZEI.AAR, en B. LOOMAN, 

welke bereidwillig die taak op zich namen en bij een 
gemotiveerd rapport dd. 1 Juni van hetzelfde jaar 
voorstelden, oin de schrijvers van twee der ingekomen 
antwoorden, om de vele moeite en zorgen aan het 
werk besteed, maar bovenal om het vele goede door 
beiden geleverd, eervol te vernielden, cn dc uitgeloofde 
premie onder hen te vcrdeelen onder beding nochtans, 
dat de Maatschappij daarvoor het recht erlangde, beide 
antwoorden in druk tc mogen verspreiden. Het Bestuur 
vereenigde zich met dit voorstel, en na bekomen ver
gunning tot opening der naambriefjes bleken schrij
vers te zijn: van het antwoord met de spreuk, //The 
greatest of Britains sons are of the people (PANTON)" 
de heeren J. J. VORMER te Schiedam en H. W . 
V E T H te Dordrecht; en van dat niet de spreuk //Die 
timmert aan den weg Leid altijd veel gesech" de 
heer J. V A N MAURIK te Amsterdam. 

In beide antwoorden worden de voordeden cn de 
nioeielijkhcden met belangstelling en zorg overwogen; 
het eerste antwoord ging vergezeld van een uitvoerig 
leerplan, het tweede bevatte cene niet zorg opgemaakte 
balans van kosten voor de oprichting eener ambachts
school te Amsterdam, cn een uit 33 artikelen bestaand 
ontwerp-reglenient voor cene zoodanige inrichting. 

16» 
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De beide antwoorden in verschillenden zin behandeld, 
behooren als het ware bij elkander, en zonder te 
willen beweren, dat de latere oprichting der Am
bachtsschool te Amsterdam uitsluitend aan de beant-
woordingen der uitgeschreven prijsvraag is toe te 
schrijven, mogen wij het er toch voor houden, dat zij 
iets tot die oprichting heeft bijgedragen. Wij bren
gen daarvoor nu nog onzen dank aan de beant-
woorders, alsook aan den toenmaligcn voorzitter der 
Algemeene Bijeenkomst op 9 Juli 1858, dien de 
Maatschappij tot voor korten tijd het geluk had, 
hoewel in hoogen ouderdom, haren ecre-voorzitter te 
mogen noemen. 

De hier genoemde bekroonde verhandelingen, die 
in het jaar 1858 kosteloos aan de toenmalige leden dei-
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst werden 
uitgereikt, zijn uitgegeven bij L . VAN BAKKENES & C°. 
te Amsterdam, aldaar nog te verkrijgen, en zelfs bij 
het bestaan van ambachtsscholen, of bij het voornemen, 
die nuttige instellingen hier of elders op te richten, ook 
nu nog wel eener nadere kennisneming waardig. 

2°. Twee antwoorden op eene door dezelfde Maat
schappij in het jaar 1863 uitgeschreven buitengewone 
prijsvraag: //Onderzoek naar de middelen tot verhoo
ging van het dagloon voor den bouwambachtsman." 
Aanleiding tot dc uitschrijving van deze prijsvraag 
gaf een voorstel, daartoe door de afdeeling Amster
dam ter Algemeene Vergadering in 1863 gedaan; 
de vraag werd aldus gesteld en 1 December 1863 
openlijk uitgeschreven: /'De Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst vraagt, bij de algemeene er
kenning dat de zomer- en winterdagloonen van de 
ambachts- of bouwlieden te laag zijn gesteld tegen
over hunne behoeften en hetgeen van hen verlangd 
wordt, naar dc middelen, die met kans van welslagen 
zijn aan te wenden, tot verhooging van die zomer
en winterdagloonen." 

Vóór den 15 , l c n Maart 1864 ontving het bestuur 
der Maatschappij een negental antwoorden, en daar
mede het bewijs, dat dc vraag de verdiende belang
stelling had opgewekt. Die antwoorden werden door 
het Bestuur ter beoordeeling in handen gesteld van 
eene commissie, bestaande uit de hecren F . W. VAN 
GENOT, W. TIIIJSEN, S. J. D E FI.INES, H . G . SCHEL-

TEMA en J. SMIT, die na onderzoek en inzending 
eener beredeneerde beoordeeling dd. 31 Maart 1864, 
aan het Bestuur voorstelden: om aan de twee inzen
ders van de antwoorden N°. 5 cn 7, die na vergun
ning tot het openen der naambriefjes in de Algemeene 

I] Vergadering of later, bleken tc zijn: van N°. 5 niet 
de spreuk «Tua res agitur," de heer .). 11. LELIMAN, 
en van N°. 7 met het motto //Arbeit ist des Burgers 
Zierde, Segcn ist der Mühc Preis" dc heer K . S. 
VAN ANDRINGA, het getuigschrift der Maatschappij 
uit te reiken, cn daaraan toe te voegen, voor N°. 5 
eene premie van ƒ 100.— en voor N°. 7 eene premie 
van 75.—, onder beding dat de Maatschappij daarvoor 
het recht bekwam, beide antwoorden in druk te doen 
verspreiden. Het Bestuur, dat zich met dat voorstel 

ii vereenigde, deed aan de toenmalige leden ook deze 
beide antwoorden als Bijlage tot het 5° stuk van 

i deel XIV der //Bouwkundige Bijdragen" uitreiken. 
Ofschoon een gewenschte regeling der arbeidsloonen 

in het zoo dringende belang van den handwerksman 
nog niet ten volle is verkregen cn wellicht nog lang 
op hare geheele vervulling zal doen wachten, zoo zijn 

! toch dc hier bedoelde antwoorden lichtpunten op den 
| te betreden weg, en een herhaald nazien of nieuw onder

zoek in het belang der zaak ovcrwaardig, vooral ook 
omdat zij, behalve aanwijzing tot verbetering vair 
het arbeidsloon, op zoo duidelijke wijze eene korte 
doch getrouwe beschrijving geven van de opvoeding, 
het leven, de eigenschappen en dc kundigheden van 
den ambachtsman in Nederland. 

F R A N K R I J K . 

Ben zeer fraai werk, groot folio, ten titel voerende 
I //Wandelingen te Parijs in het bosch van Boulogne" 
l bevatte veel wat te groot en te prachtig voor arbei

derswoningen is te achten, doch daarin kwamen ook 
[i voor zeer fraaie modellen van landelijke arbeiderswonin

gen, voorgesteld door uitmuntende tusschen den tekst 
geplaatste houtsneefiguren. Het is een kostbaar werk, 
zeer net en fraai, zoowel van druk- als graveerwerk, 
en uitgegeven door A . ALPHAND te Parijs. 

I Een plaatwerk, dat goede gegevens voor scholen-
I' bouw bevatte, en daarom wel waardig te worden 
( gekend, voerde ten titel: MINISTÈRE DE L'INSTRUC-

TION PUBLIQUE ET DES CULTES. Plans-modèles pour 
I la construction des salles d'asïle. Paris. PAUL ÜU-
i 

PONT 1SG1. 
Het bevatte de volgende zes platen: 

de platen A en B scholen voor 100 kinderen. 
a a C en D // // J50 // 
u ii E en F » » 60 // 

allen met de daartoe behoorende onderdeden, als 
tafels, banken, borden, kachels, aanwijzing van lucht-
verversching, enz. 

Hoewel niet als een boekwerk of brochure aan te 
merken, niecnen wij hier ter plaatse toch melding te 
moeten maken van een ter tentoonstelling niet de 
meeste vrijgevigheid in groot formaat kosteloos te be
komen reglement van het huis LECLAIRE, A. DEFOUR-
N E A U X & C°. te Parijs, tot deelneming der werklieden 
in de voordeden van den patroon. Zonder tc willen 
beoordeclen of eene zoodanige regeling algemeen toe
gepast, tot verbetering van het algemeen belang zou 
leiden, wordt dat toch als een belangrijk tecken des 
tijds geacht, en het is daarom dat wij van dat regle
ment, als bijlage N°. 3 achter dit verslag eene verta
ling doen volgen. 

N O O R D D U I T S C H E B O N D . 

Bij dc inzending van ERNST & KORN te Berlijn be
vond zich een plaatwerk, getiteld // Wohngebaude, Scltid-
hduser, Kirchen, fiir Arbeiter und niedere Beambte," 
samengesteld door bovengenoemde inzenders en ge
trokken uit verschillende werken, als: het Tijdschrift 
voor Bouwwezen; Engelsche landbouwkundige werken; 
STRACK en HITZIG, Inwendige Inrichting van Woon
huizen; Ontwerpen van kerken en schoolhuizen, en 
het Schetsenboek. 

Bij het doorbladeren van dit plaatwerk werden, 
als staande in betrekking tot dit verslag, aangetee-
kend: drie platen, uit het Tijdschrift voor Bouw
wezen, 17c" jaargang, overgenomen, en wel aldaar 
geiiommerd, als blad 42, blad 25/26 en 27/28, 
waarvan de kennisneming, zonder die der overige 
platen tc willen ontraden, aanbeveling verdient. 

Van eene beschrijving van arbeiderswijken met 
daarop betrekking hebbende instellingen van STAUB 
& C°. in Kuchen bij Geiselingen in Wurtenibcrg, 
waarbij een daartoe behoorende atlas niet 30 platen 
(welk werk in 1S67 te Parijs bekroond was) behoorde, 
was slechts alleen de beschrijving te bezichtigen, 
die hecht en sterk op de tentoonstellingstafel vast
geschroefd lag. liet plaatwerk, dat zeer geroemd 
werd, was naar mededeeling slechts de eerste dagen 
der tentoonstelling geëxposeerd, doch kort daarna 
door den inzender of op andere wijze teruggenomen. 
Het was uitgegeven bij EDUARD HAELBERGE te 

! Stuttgart in 1868. De op dc tafel geschroefde brochure 
I in Franschen en Duitschen tekst, was reeds van de 

tweede uitgaaf of oplaag, een bewijs, naar onze meening, 
van de waarde van het werk, zeodat de afwezigheid van 
den atlas met 36 platen des te meer tc betreuren was. 

II ' 

Een plaatwerk niet Franschen tekst, getiteld: Recueil 
de plans, enz. par SCHAECK-JAQUET, Capit. du Génie, 
uitgave van GUILLAUME . F I E K , 1863, bevond zich in 
deze afdeeling, en bevatte op groote schaal, uitmun
tende plannen voor militaire en burgerlijke gebouwen, 
in rlinkcn stijl voorgesteld; onder anderen geeft plaat 2 

I een goed ontwerp voor eene bewaarschool cn de platen 
II 8 en 9 een ontwerp van een logement voor werklieden. 

Eindelijk werd belangstellend opgemerkt een werk 
getiteld: //Schul- and Fortbildungs-Anstalten zu Ber
lin," uitgegeven tc Berlijn bij M . RIETHE. 

In dit werk worden belangrijke aangelegenheden 
voor bewaarscholen behandeld en wordt eene opstand1 

teekening gegeven van de Victoria-bewaarschool te 
Berlijn, begeleid van het 1" jaarverslag dier inrichting. 

Wij zijn aan het einde van ons rapport cn zagen 
- dat dc tentoonstelling een schat van belangrijke zaken, 
I een rijke bron van nuttige leering bevatte, niet alleen 

i| voor den meer gegoeden bezoeker, voor de beoefe-
1 naren van gezondheidsleer of voor de bouwkunst

beoefenaren, maar ook vooral voor den arbeidersstand; 
bij deze tentoonstelling mocht te dien opzichte wel 

I de opmerking worden gemaakt, dat al schitterde niet 
alles door glans en grootschheid, toch de beschou
wing van zooveel eenvoudig goeds dc innerlijke waarde 
daarvan te meer deed uitkomen. 

Een scherpe vergelijking tusschen de verschillende 
ingezonden voorwerpen te maken, hebben wij om het 

: inoeielijkc, zoo niet onmogelijke daarin gelegen, niet 
! tot onze taak geacht, hoe belangrijk ook de tentoonstel

ling daartoe ware, en hoe goed ook in dat opzicht 
aan haar doel beantwoordende. De ondervinding staafde 
het ten duidelijkste, dat wat dc woningen voor dc 
arbeidersklasse betreft, de toepassing van een of ander 
stelsel zich geheel naar plaatselijke omstandigheden 
moet regelen. Waar blokwoningen soms worden afge
keurd, blijkt het bij onderzoek wel eens, dat vrij
staande woningen daar tot de onmogelijkheden be
hooren, en dat waar de laatsten zelfs voor afzonder
lijke gezinnen geheel vrij worden gesteld, de eersten 
geheel ongeschikt zouden zijn geweest. Ook geven 
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landaard en gewoonten daartoe veeltijds de juiste 
gegevens aan, en niet het minst zijn daarop van in
vloed de wederzijdsche rechten, zoowel van den ver
schaffer van woningen als van hen, die de woningen 
hun tehuis noemen. 

Een eerste behoefte voor den arbeider, die bij elk 
stelsel voorop moet staan, is hem een gezonde cn 
goede woning te verschaffen, die bij eene tamelijke 
en goed verdeelde ruimte, goeden toegang voor licht 
en lucht heeft, voorzien is van de noodige gemakken, 
en voor hem te bekomen voor een huurprijs, geéven-
redigd aan zijne verdiensten. Kan hem dat worden 
gegeven, dan zal hij zijne woning meer zijn tehuis 
noemen, cn daar met genoegen, als zijne bezigheden 
hem daartoe den tijd geven, te midden van zijn gezin 
verblijven. Zij zal op hem en zijn gezin zoowel in j 
zedelijken als verstandelijken zin eene kweekplaats voor 
onderlinge achting, voor goede hoedanigheden zijn, want 
daar vindt hij dan rust en verpozing, zoowel van de 
zorgen voor zijn gezin, als van zijn handenarbeid. 

Daarin wordt de arbeider bijgestaan door de j 
philanthropische inrichtingen, die onzen tijd ken- jj 
merken, als: volksbibliotheken, spaarbanken en spaar-
kassen, ziekenbossen, nuttige volksvermaken en volks-
voorlezingen, en niet het minst het door dag-, 
avond- en ambachtsscholen voor den aankomenden 
arbeider opengesteld onderwijs. Hem dat te verschaffen, 
moet bij hem aankweeken: eerlijkheid en vlijt, matig
heid en ingetogenheid, tevredenheid met zijne bestem
ming en zijn stand, en zijne gelijken onderling op
wekken om het goede te willen en te betrachten. 

Strekte in vroegeren tijd het industiïeele streven 
zich voornamelijk uit, om het leven en de wonin
gen van den rijke op de gemakkelijkste wijze in te 
richten eii op te sieren, onze tijd wijdt ook zijne 
krachten aan de verbetering in uitgestrekten zin van 
de woningen voor de arbeidersklasse en dien stand. 
Kunst en nijverheid bieden elkander daartoe de hand, 
verspreiding van algemeene kennis draagt daartoe 
bij, en al is dan ook de meer en meer gekoesterde 
wensch om het bestaan van den werkenden stand te ver
beteren nog niet gekomen tot die hoogte, waarop wij 
dat gaarne zagen en wenschten; toch is een algemeen 
streven overal zichtbaar en worden ieders krachten 
gevorderd om dat streven steeds voorwaarts te doen 
gaan. De Vereeniging tot Bevordering van Fabriek
en Handwerksnijverheid in Nederland, die deze Inter
nationale Tentoonstelling ondernam en uitvoerde, gaf 
een uitnemend bewijs van hare belangstelling in deze 

gewichtige zaak, en ontvange hierbij een woord van 
hulde voor hare voortreffelijke pogingen. 

Algemeen welzijn in uitgestrekten zin, ook door 
opvoeding en onderwijs te bevorderen en daardoor 
beschaving te verspreiden, (waartoe bij de pogingen 
van den meer wetenschappelijk gevormden mensch de 
industrieele ontwikkeling dezer eeuw een zoo krach-
tigen hefboom daarstelt, maar dat ook aan zoovele 
vroegere zaken een geheel ander aanzien geeft), moet 
en zal er toe leiden om ook de billijke voorwaar
den van het leven en het bedrijf der arbeidersklasse 
te verbeteren en te brengen op die hoogte, waarop 
die stand zoo billijke aanspraak heeft. 

Wij hebben de overtuiging dat, hoe uitvoerig dit 
verslag ook moge zijn, daaraan nog veel ontbreekt; 
wellicht zijn nuttige en belangrijke inzendingen door 
ons niet behandeld of onvoldoende toegelicht. Onze 
opmerkingen waren geheel onafhankelijk van de be
oordeeling der juryleden van de tentoonstelling, van
daar dan ook dat wij de zaak der bekroningen bijna 
geheel buiten ons verslag hebben gehouden. 

Het gebrekkige, dat ons werk aankleeft, worde met 
het oog op de goede bedoeling daarin gelegen, ons 
ten goede gehouden, en daarin slechts gezien een pogen 
om aan het vele goede dat ter tentoonstelling was, voor 
zooverre dat tot onze taak was gesteld, een blijvende 
herinnering te schenken. 

Gedrongen voelen wij ons, hierbij welgemeen-
den dank te betuigen aan ieder, die welwillend ons 
bij de vervulling van dezen arbeid behulpzaam was, 
inzonderheid aan die inzenders, welke met de meeste 
bereidvaardigheid ons schetsen van de door hen ten
toongestelde teekeningen, of inlichtingen daaromtrent 
verschaften, en ook aan hen die ons in de gelegenheid 
stelden, schetsen van hunne inzendingen te nemen. 

Der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
die ons met de opdracht tot het samenstellen van dit ver
slag vereerde, zij daarvoor onze dank gebracht. Haar 
pogen verkorte ook hierdoor — zij het dan ook slechts 
met één schrede — den nog te betreden, en op veel-
zijdigen aard reeds bewandelden weg, die ons nog ge
scheiden houdt van de oplossing van het belangrijke 
vraagstuk uit den tegenwoordigen tijd: verbetering 
van het lot der arbeidersklasse. 

Amsterdam, Mei 1872. J . VERHEY, Rapporteur 
J . VAN MAURIK, 

P . F . LAARMAN, 

J . D E H A A N . 

BIJLAGEN TOT HET RAPPORT 

OVER DE 

T E E K E N I N G E N E N M O D E L L E N 

VAN 

A R B E I D E E S W O N I N G E N , S C H O L E N , E N Z . 

Ingezonden op de in het jaar 1869 gehouden „Internationale Tentoonstelling" 
te Amsterdam. 



Bijlage I. 

A A N T E E K E N I N G E N 
OVER DE 

ARBEIDERS W ON ING EN DER DRUKKERIJ 
VAN 

I*nnl Dupont te I*ai*ijs. 

Dc financieele inrichting; is gegrond op een nieuw stelsel, nl. goedkoope huurprijzen, opvolgende huurver-
mindëring en amortisatie van het verbonden kapitaal. 

I. 

VOORGESTELD DOEI,. Bij de oprichting onzer arbei-
beiderswoningen, nu zeven jaar geleden (1 SOU), hebben 
wij ons het volgende programma gesteld: 

1°. Hij te dragen tot de welvaart onzer werklie
den en hen aan onze werken te verbinden, door hun 
tot een zoo laag mogelijken prijs gezonde, luchtige en 
gemakkelijke woningen met daaraan toegevoegde 
kleine tuinen te verschaffen; 

2°. Te zorgen dat die prijs geregeld jaarlijks kan 
verminderen tot op een derde van den oorspronkelijken 
prijs, met inachtneming dat de rente van het verbon
den kapitaal regelmatig wordt voldaan; 

3°. Een amortisatiefonds op te richten, bestemd tot 1 

aflossing der voorgeschoten gelden, cn dat naarmate 
van de beschikbaarheid zal dienen om nieuwe huizen 
met verminderende huurprijzen te bouwen, cn alzoo 
het aantal onbeperkt te vermeerderen. 

4". Die huizen voor altijd te bestemmen voor arbei- j | 
dersgezinnen en de in de huurprijzen verkregen ver
minderingen, hoe belangrijk die ook reeds mogen zijn 
op het tijdstip dat zij ze verlaten, te doen strekken 
ten voordeelc van hunne opvolgers. 

Deze gunstige vooruitzichten zijn reeds op den weg 
der verwezenlijking, en ziehier hoe wij hebben gewerkt. 

VERBONDEN KAPITAAL. ZUIVERE OPBRENGST. DC 

twee blokken arbeiderswoningen te Clichy, die 75,000 
francs hebben gekost, geven een zuivere opbrengst van 
0000 fr., dat is 8"/u (zie den staat A ) , hetgeen weder 
als volgt is verdeeld: 

DL. xx. . " 

5% voor rente van het gestorte kapitaal 8750 fr. 
l ° / 0 u wanbetaling, onderhoudskosten, 

contribution, enz 750 " 
l»/„ « vermindering der huurprijzen . 750 </ 
l ° / 0 « amortisatie van het kapitaal 750 » 
8ö/7" n Totaal als boven 6000 fr. 
AMORTISATIE VAN HET KAPITAAL. VERMINDERING 

DER HUURPRIJZEN. Deze uittrekkingen waren sedert 
dc tienjarige werking onzer uitvoering voldoende tot 
betaling der rente van het kapitaal, alsmede voorde 
contribution en de onvoldane huurprijzen. Daarenbo
ven hebben wij eene som van 10,200 fr. in reserve 
kunnen stellen (zie staat B), hetgeen ons de gelegen
heid zal geven, dank zij den wederzijdschen belangen 
en der jaarlijksche aflossingen, om dit dubbele en 
hoogstbelangrijke resultaat te verkrijgen: geheele aflos
sing van het kapitaal in vier-cn-veertig jaar, en 
achtereenvolgende vermindering der huurprijzen tot 
een derde van het oorspronkelijk bedrag, zoodat bv. 
eene kamer van 100 fr. alsdan niet meer dan 37 fr. 
50 es. per jaar huur zal opbrengen, hetgeen ongeveer 10 
centimes per dag bedraagt (zie staat C ) . 

Van dat tijdstip ondergaat de huur geene verdere 
vermindering meer. De arbeider heeft een natuurlijken 
trots; hij bemint zijne onafhankelijkheid en zou er 
moeielijk in kunnen toestemmen om kosteloos huis
vesting te erlangen, omdat dit op eene aalmoes zoude 
gelijken. Hetgeen hij wenscht, is het betalen eener 
matige huur overeenkomstig zijne verdiensten, en 
in dat opzicht geeft onze vereeniging hem geheele 
bevrediging. 

i; 
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PREMIE TOEGESTAAN AAN DE GELDSCHIETERS. Na 

de behartiging van de belangen van den werkman, 
hebben wij ook het oog gevestigd op die van den 
geldschieter, want cene onderneming kan slechts onder 
deze voorwaarde bestaan, dat de belangen van alle daar-
aan verbonden personen in acht worden genomen, liet 
is billijk dat het kapitaal, zonder hetwelk de huizen niet 
gebouwd hadden kunnen worden, boven de 5°/o rente 
nog een billijke vergoeding ontvangt, en wij hebben die 
gevonden in de opbrengst van het derde gedeelte van 
de huur overblijvende, hetgeen dc som van 1500 fr. be
draagt. Het voordeel van deze opbrengst zal zoowel tot 
belooning, als tot eene herinnering aan bewezen dien-
sten aan onze maatschappij, steeds worden toegekend. 

NIEUW TE BOUWEN HUIZEN. Zoodra ons reservefonds, 
dat beden zooals wij zagen reeds 10,200 fr. bedraagt, 
het cijfer van 25,000 fr. zal hebben bereikt, hetgeen 
bij het eindigen van het veertiende jaar het geval 
zal zijn, zal dat worden besteed voor nieuwe aanbou- | 
wingen. Vijftien jaar later zal een tweede reservefonds 
van 25,000 fr. zijn verkregen, dat dezelfde bestemming 
zal erlangen. Eindelijk zullen in het vier-en-veertigste 
jaar idle huurprijzen met twee derden verminderd 
zijn ; het geheele kapitaal van 75,000 fr., alsdan geheel i 
afgelost, zal hebben gediend tot den bouw van nieuwe 
huizen voor dat bedrag, dezelfde voordeden als dc 
ouden opbrengende, terwijl wij daarenboven een onver
anderlijk cn voortdurend inkomen van 1500 fr., vrij 
van belastingen of onderhoudskosten, zullen genieten. 

Daarom is de zaak dubbel goed, zoowel voor onze 
belangen, als voor die welke onze maatschappij ha
ren werklieden heeft aangebracht, door twee derden 
van den prijs hunner woningen te bezuinigen en 
als reservefonds ter zijde te stellen. 

II. 

VOOKDEEI.K.N VAN HET STELSEL VAN AFNEMENDE 

HUURPRIJZEN) Het grondbeginsel, waarop dc stichting 
onzer arbeiderswoningen berust, verschilt werkelijk 
zooals men ziet, van hetgeen tot op heden heeft 
plaats gehad. 

Het zijn geene arbeiderskoloniën, die wij hebben 
gebouwd, maar gewone huizen, die slechts een klein 
aantal woningen bevatten. 

Wij hebben niet getracht den arbeider eigenaar 
te maken, omdat de verkrijging van een eigen huis 
voor hem met talrijke bezwaren gepaard zou gaan, 
bent tot eene geldelijke zorg zou verplichten, niet 

overeenkomstig zijne verdiensten, en het daarenboven 
te Parijs zeer moeielijk zoo niet onmogelijk is, wegens 
de hooge prijzen van terrein en bouwkosten. 

Wij hebben de voorkeur gegeven aan cene opvol
gende vermindering der huurprijzen, ten einde den 
bewoners daardoor de gelegenheid tc geven hunne 
spaarpenningen allengs te doen vermeerderen. 

In plaats van zijne spaarpenningen te verpanden 
op gebouwen, wier daarstelling moeielijk is, bewaren 
wij die in onze handen, na die te hebben ingeschre
ven op een livret, waarin wij ieder jaar de interesten 
kapitaliseeren tot op den dag zijner uitdiensttreding, 
want steeds blijven daartoe de reservefondsen be
schikbaar *). Deze gewoonte heeft voor den arbeider 
het groote voordeel van hem niet tc binden aan de 
plek, die de fabriek waar hij werkt omringt. Vrij 
over zijn wil en de beschikking hebbende over zijn 
klein kapitaal, kan hij van werkplaats veranderen of 
zich voor eigen rekening vestigen, of ook terug-
kceren naar zijne geboorteplaats, het gewone doel van 
het grootste gedeelte van hen, die van verre werk 
komen zoeken; in één woord zijne onafhankelijkheid 
is hem het meeste waard en het is die onafhanke
lijkheid, die wij hebben willen beschermen, opdat hij 
niets zou hebben tc begeeren. 

III. 

NUT VAN HET IN PRACTIJK BRENGEN VAN DIT 

GRONDBEGINSEL OP UITGEBREIDER SCHAAL. Wij zijll 

in bijzonderheden getreden, om duidelijk de werking 
van onze arbeiderswoningen aan te toonen. 

Het betreft geene denkbeelden van meerdere of 
mindere vindingrijkheid of van niet te verwezenlijken 
ondernemingen, maar van een grondbeginsel, dat in 

*) Do besparingen onzer werklieden geschieden en vermeer

deren op drieërle i wijze: 

1 ° . Door het gedeelte van 10 ° / 0 , dat hun uit de voordeden 

der zaak wordt toegekend; 

2° . Door dc jaarlijksche toelagen, die in dc laatste 12 jaren 

(1855 tot 1866) hebben bedragen 171,405 fr.; 

3° . Door de opvolgende huurvermindering, waardoor meerdere 

inschrijving op hunne livretteu plaats vindt, naarmate zij minder 

huur betalen; 

4 ° . Door eene rente van 6 % (het dubbele van hetgeen de 

spaarbank geeft) cn dat elk jaar aan hunne loopende rekening 

toegevoegd wordt. 

Deze reserven door samengestelde belangen onophoudelijk ver

meerderende, schenen ons toe verkieslijk te zijn boven andere bij

standsmiddelen, die vroeger waren beproefd of in werking gebracht. 

volle uitvoering is, te gelijk voordeelig voor den 
arbeider en voor den kapitalist, die de benoodigde 
gelden voor den grond en den bouw voorschiet. 

Opdrijving van huurprijzen (men moet het zich niet 
ontveinzen), gepaard met het dikwijls onmogelijke 
voor den arbeider om eene woning in de nabijheid 
zijner werkplaats te vinden, is niet vreemd aan de 
werkstakingen, die zich dagelijks schijnen uit te 
breiden. Dc fabrikant of industrieel, die er naar streeft 
om zijn personeel rondom zijne inrichting tc verza
melen, zal daardoor te gelijk zijne eigene en de alge
meene belangen bevorderen. 

Het dubbele voordeel: eene woning en een aandeel 
in de voordeden, is wel de aandacht van weldenkenden 
waardig, want het is misschien geroepen ecne der tot 
nog toe tevergeefs gezochte punten van oplossing 
van het groote maatschappelijke vraagstuk te zijn. 

Indien cene eeuw geleden eenige millioenen ge
bruikt waren geworden tot bouwingen zooals wij dio 
hebben begrepen cn uitgevoerd, dan zouden het geen 
zes-en-vecitig huisgezinnen, die onze huizen bewoon
den, zijn, maar vijf-honderdduizend gezinnen zouden 
dan nu hunne huur verminderd en hunne bezittingen 
vermeerderd zien. 

Nog is het niet te laat, ons stelsel algemeen in 
uitvoering te brengen, en het is omdat wij overtuigd 
zijn van de krachtige werking onzer onderneming, 
dat wij deze denkbeelden onderwerpen aan de toege
negenheid en belangstelling van ieder, die ernstig 
belang stelt in de toekomst cn in het welvaren van 
de Eransche nijverheid. 

IV. 

GEVOLGEN. Eene maatschappij tot oprichting van 
arbeiderswoningen, gevestigd met het doel om het 
grondbeginsel van afnemende huur op een groote 
schaal in werking tc brengen, zal dan ten opzichte 
der geldelijke aangelegenheden verzekerd zijn van: 

1°. Ken vaste jaarlijksche rente van 5 ° / 0 ; 
2°. Aflossing van het kapitaal, en 
3°. Een buitengewone premie, afwisselende volgens 

het aantal gebouwde huizen. 
Ten einde bij te dragen tot het welslagen van de 

maatschappij, zouden wij voor ons niet aarzelen, haar 
twee- ii driehonderd huurders te waarborgen, en voor 
de huur borg te staan. 

Indien zoodanige maatschappij, waarvan wij de ves
tiging van ganscher harte wenschen, eenige van hare 

woningen beschikbaar stelde voor vrouwen, niet of 
zonder kinderen, welke verplicht zijn voor haar onder
houd te werken, dan zou dat de waarde der maat
schappij in dubbele mate verhoogen en haar eene 
plaats doen innemen onder de philanthropische inrich
tingen van den eersten rang. 

Het oogenblik zou des te beter gekozen zijn, om
dat overal zich een heilzame tegenstand openbaart 

i tegen den verlaten toestand, waarin men tot op heden 
I wellicht het belangrijkste en ongelukkigste deel van 

onze industrieele bevolking heeft gelaten. 
NOODZAKELIJKHEID VAN WONINGEN OP DEZELFDE 

j VOORWAARDEN TEN DIENSTE GESTELD VAN ONGEHUWDE 

VROUWEN. Men houdt zich te recht bezig met de voor
waarden, die onze tegenwoordige maatschappij aan 
dc vrouwen heeft gesteld, omdat dc toegang tot 
het meerendeel der industrieele werkplaatsen haar 

i om zoo te zeggen ontzegd is, en men haar zelfs de 
uitvoering van zoodanige werkzaamheden betwist, 
waartoe; hare; natuurlijke bekwaamheden bestemd zijn. 

Zijn de zwarigheden cn gevaren voor op zich zelve 
staande cn ongehuwde vrouwen groot, zij zijn veel 
grooter voor haar, die door het verlies van haren 
echtgenoot verplicht zijn in het onderhoud van zich 
en hare kinderen te voorzien en van de jonge doch
ter, die dikwijls verplicht is hare ouders te verlaten, 
om elders een bijna altijd onvoldoend inkomen te 
zoeken. 

[: Hoevele weduwen van ambtenaren of militairen zien 
zich zonder steun cn zonder fortuin teruggebracht tot 
den meest beklageiiswaardigcu toestand, dikwijls zon
der pensioen, en vaak met een pensioen, waarmede 
zij toch niet in staat zijn hare kinderen op te voe
den. Het zal haar inderdaad nog veel mocielijker zijn, 
het hoofd te bieden aan de dringendste behoeften in 
cene stad, waar de huur der geringste woning min
stens de helft bedraagt van hetgeen een bekwame cn 
vlijtige werkster verdienen kan, zoodat nauwelijks 
eenige penningen overblijven om zich te voeden. En 
droevig is het denkbeeld daarbij, dat dc ontberingen 
des te grooter zijn naarmate de werkster eerlijker is. 

Weldenkende lieden, getroffen door die treurige 
omstandigheid, hebben de krachtigste middelen om 
hierin te voorzien opgespoord. 

Men heeft om haar verstand te ontwikkelen, open
bare oefenplaatsen voor vrouwen opgericht. Kene wel
dadige inrichting, "Notrc-danie-des-arts," genaamd, 
is opgericht met het doel om vrouwen verschillende 
bedrijven aan te leeren. 



De boekdrukkunst heeft vun hare zijde ook een 
nieuwen werkkring geopend, en een zeker getal jeug
dige meisjes houdt zich heden reeds met letterzet
ten bezig. 

In onze stichting te Clichy hebben wij tegenwoor
dig tweehonderd werksters werkzaam, een getal dat 
weldra tot vijfhonderd zal opklimmen. Dc boekdruk
kunst kan gemakkelijk voor kleine geschriften, het 
vouwen, de gieterij, het schoonmaken van drukletters, 
trekken van lijnen, maken van kunstmatige randen 
aan bladen en het letterzetten, werk geven aan vrouwen 
en kinderen van eiken leeftijd, op welken trap van 
ontwikkeling zij ook mogen staan. 

Er zijn ook niet het beste succes proeven genomen 
om de correctie van drukwerken aan vrouwen op te 
dragen, zoodat ook daarin haar een nieuwe werkkring 
kan worden geopend. 

Men vroeg onlangs aan den Staat eene bijdrage 
voor jonge dochters van militairen, geplaatst in de 
inrichtingen van het Legioen van Eer en die daaruit 
na het voltooien harer opvoeding vertrekken, doch 
dan des te meer te beklagen zijn, als zij verplicht 
zijn haren intrek tc nemen bij bloedverwanten, die 
geen fortuin bezitten. Zoodanigen vooral wier opvoe
ding volmaakter is, zouden in het corrigeeren van 
drukproeven een vereerend en winstgevend werk kun
nen vinden. Evenzoo zou dat met het maken van 
houtgravures kunnen zijn, waartoe vooral vrouwen 
eene zeer bijzondere geschiktheid bezitten. 

Doch het is niet voldoende om aan vrouwen werk 
te verschaffen, men moet evenals andere werklieden, 
haar in de gelegenheid stellen, nabij hare werkplaatsen 
te wonen j haar woningen verstrekken tegen geringe 
huur, opdat niet, zooals heden, daardoor het grootste 
gedeelte der verdiensten wordt verslonden ; men moet 
haar eindelijk plaatsen in een fatsoenlijke omgeving 
waar het leven haar gemakkelijk is, en waar zij niet 
telkenmale aan dc verleiding blootstaan en de vervul
ling harer plichten bijna onmogelijk wordt. Reeds 
langen tijd beklaagt men de vrouwen, zonder haar 
te hulp te komen, en de maatschappij zal, door die 
arbeiderswoningen op te richten, en haar zoodoende 
de plaats, die zij met zooveel recht verdienen, te 
doen innemen, meer doen voor de zedelijke ver
betering en het algemeene welzijn, dan al wat tot 
hiertoe werd verricht in het belang der zoo hoogst
belangrijke arbeidersklasse. 

Naarmate van onze krnchtcn hebben wij den weg 
daartoe geopend konden wij er in gevolgd worden, 

wij wenschen dat, want wij leven in een lano en in 
een tijdvak, waarin het voldoende is, de middelen 
tot weldoen aan te toonen, opdat daaraan uitvoering 
worde gegeven. 

Hoe! een werk zoo bijzonder nuttig, zou inder
daad niet verwezenlijkt kunnen worden, zelfs dan 
niet, wanneer er geen enkel gevaur bestaat, noch voor 
het kapitaal, waarvan een geregelde aflossing verze
kerd is, noch voor de interesten, die van de gewaar
borgde 5 % kunnen opklimmen tot 7 °/0-

ARBEIDERSWONINGEN 
V A N 

C L I C H Y . 

Staat A. 

Aanwijzing van de huurprijzen, betaald door zes-en-
veertig arbeidersgezinnen. 

Eerste huis. 

Verdieping gelijkstraats. 

Woning N°. 1. 3 kamers. . . . . . 150.—fr. 
a ii 2. 4 kamers, 1 restauratiezaal, 

1 kelder en tuin . . . 500.— u 
Eerste verdieping . 

« // 3. 1 kanier 100.— « 
v a 4. 2 kamers, 1 kelder, 1 tuin 120.— n 
a a 5. 4 a 1 a 1 a 300.— » 
a a 0. 4 a 1 a l " 300.— ii 
a a 7. 2 a 1 " 1 * 120.— a 

Tweede verdieping. 
a n 8. 1 kamer 100.— n 
// // 9. 2 kamers, I kelder, 1 tuin 120.— u 
,i a 10. A a 1 » I a 300.— a 
,i n 11. 3 n I a I a 300.— // 
,/ a 12. 2 a \ a 1 n 120.— n 

Derde verdieping. 
a a 13. 1 kamer 80.— /' 
a a 14. 1 » 80.— a 
a ii 15. 1 a 80.— a 
a w 16. 1 " . . . . . . . 80.— " 
a « 17. 1 i> 80.— // 
„ n 18. 1 a 100.— n 
a n 19. 1 i' 100— a 

Totaal voor het eerste huis 3130.— fr. 

Woning N° .— fr. 

Overgebracht van het eerste huis 3130.— fr 

Tweede huis. 
Verdieping gelijkstraats. 

Woning van den portier (gratis) 
1. 1 Restauratiezaal. . . 
2. 3 kamers 
3. 3 '/ ,1 tuin. . . 

Eerste verdieping. 
4. 1 kamer 
5. 3 kamers, 1 kelder, 1 tuin 
0. 3 a L a 1 a 
7. 3 n I a I n 
8. 3 » 1 >i I a 

Tweede verdieping. 
9. 1 kanier 

T r a n s p o r t e e r e 

120 
150.-
150.-

100.-
200.-
200.-
200.-
250.-

100.— 
1470.-

ii 
ïr~. 

Per Transport 1470.— fr. 
Woning N°. 10. 3 kamers, ] kelder, 1 tuin 200.— n 

" " 1 1 . 3 /' 1 // 1 n 200.— " 
" a 12. 3 a 1 a 1 n 200.— n 
" " 13. 3 // J n 1 n 250.— a 

Derde verdieping. 
" " 14. 1 kamer 80.— n 
" n 15. 1 a 80. // 
" " 16. I a 100.— a 
" " 17. 1 a 70._ I, 
" " 18. 1 a. 80.— a 
" » 19.1 a 80.— " 

" 20. 1 a 80.— » 
" a 21. 1 a 80.— // 

Totaal voor het tweede huis 2970.— fr. 
Totaal generaal der huurprijzen 0100. — fr. *) 

Staat B. 

Rekening-Courant van dc arbeiderswoningen van Clichy van 1 Januari 1861 tot 31 December 1806. 

DEBET. 

31 December 1861. 
Interest iï 5°/ 0 over 75,000 francs, 

zijnde de bouwsom der huizen . . . 3750.-
Bcpaaldc post van l ° / 0 voor onderhoud 

en belastingen 750.-
Saldo om over te brengen op nieuwe 

rekening voor de 2°/ 0 dienende tot amor
tisatie van het kapitaal en tot vermin
dering der huurprijzen 1500.-

fr. 

31 December 1862. 
Interest a 5% over 75,000 fr. . 
Onderhoud en b e l a s t i n g . . . . 
Saldo voor nieuwe rekening . . 

31 December 1863. 
Interest ii 5°/ u over 75,000 fr. 
Onderhoud en belasting. . 
Saldo voor nieuwe rekening. 

6000.— fr. 

3750.— fr. 
750.— a 

3075.— // 

7575.—• fr. 

3750.— fr. 
750.— // 

4728.75 n 

CREDIT. 

31 December 1861. 

Ontvangen huur, gedurende het jaar 6000.- fr. 

31 December 1862. 
Saldo van 1861 
Interest a 5°/ 0 van 1 Januari tot 31 

December 1862, over 1500 fr. 
Gedurende het jaar ontvangen huur. 

6000.— fr. 

1500.— fr. 

75.— ii 
6000.— „ 

^575.— fr. 

31 December 1S63. 
Saldo van 1862 3075. fr. 
Een jaar interest van bovengenoemd 

s a l d o 153.75 // 
Gedurende het jaar ontvangen huur. 6000.— » 

. 9228.75 fr.' 

*) Deze inkomsten worden gerekend op de ronde som van 
6000.— francs. 
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31 December 1804. 

Interest a. 5% over 75,000 fr. . 
Onderhoud cn belasting . . . .. 
Saldo voor nieuwe rekening. . 

31 December 1805. 
Interest a 5% voor 75,000 fr. . 
Onderhoud en belasting. 
Saldo voor nieuwe rekening. . 

31 December 1860. 

Interest a 5% over 75,000 fr. 
Onderhoud cn belasting. 
Saldo voor nieuwe rekening. . 

3750.— fr. 
750.— n 

0465.18 // 

10005.18 fr. 

3750.— fr 
750.— a 

8288.43 » 

12788.43 fr. 

. 3750.— fr. 

. 750.— » 
. 10202.85 n 

14702.85 fr. 
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31 December 1804. 

Saldo van 1863 1728.75 fr. 
Een jaar interest van bovengenoemd 

saldo 236.43 » 
Gedurende het jaar ontvangen huur. 0000.— // 

10965.18 fr. 

31 December 1865. 

Saldo van 1801 0405.IS fr. 
Een jaar interest van bovengenoemd 

saldo 323.25 n 
Gedurende het jaar ontvangen huur. 0000.— » 

12788.43 fr. 

31 December 1806. 

Saldo van 1865 8288.43 fr. 
Een jaar interest van bovengenoemd 

saldo. 414.42 " 
Gedurende het jaar ontvangen huur. 6000.— '/ 

T47Ö2.85 fr. 

1 Januari 1807. 
Saldo van vorige rekening. . . 10202.85 fr.*) 

NB. Uit deze uitkomst blijkt, dat bij een jaarlijksche uitbetaling van 3750.— francs voor interesten op 
het kapitaal der gebouwen a 75000.— francs, en van 750.— francs voor kosten van onderhoud en 
belastingen, men heeft ter zijde gesteld eene som van 10202 francs, S5 cent8. *), voortgebracht door 
zes jaarlijksche uittrekkingen van 1500 francs tot amortisatie van het kapitaal en vermindering der 
huurprijzen. 

Staat C. 

Aantoonende de natuurlijke werking der amortisatie van het tot de stichting der twee huizen te Clichy tot 
arbeiderswoningen gebruikte kapitaal van 75000.— francs, tevens de berekening der opvolgende huurverminde-
ring aangevende, welke hum- in 45 jaar van 0000.— francs tot 2250.— francs moet dalen f). 

Belangrijke opmerking. 

Dc eerste huurvermindering heeft plaats na verloop van 10 jaar, en de volgende van 5 tot 5 jaar. 
Gedurende 10 jaar kapitaliseert men ii 5% de 1500. — francs, afgezonderd door amortisatie en vermindering, 

die een kapitaal geven van 18866 fr. 80 c. Deze som tegen 5% uitgezet, brengt cene winst voort van 043 fr. 
34 c, hetgeen dc gelegenheid verschaft om de huurprijzen in ronde sommen met 000.—francs te verminderen 
cn alzoo te brengen op 5100.— francs. 

*) Deze som vertegenwoordigt liet reeds afgeloste deel of de som van 75000.— francs, gebezigd tot de oprichting der huizen. 

t) De huur van 6000.— francs wordt ontbonden als volgt: 

1». Interest ii 5 % van het verbruikte geld 3750.— fr. 

2". Belasting, oninbare posten, herstellingen 750.— » 

3". Jaarlijksche post om te dienen tot amortisatie van het kapitaal cn tot huurvermindering 1600.— » 

Gelijke som als de huur . 6000.— fr. 
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Het geamortiseerde kapitaal over de 
10 eerste jaren bedraagt 

Interest a 5°/ 0 

l l e jaarlijksche afzondering. . . . 

Af te trekken voor huurvermindering 

Blijft. . . 
Interest 5% 

12" jaarlijksche afzondering. . . . 

Af voor huurvermindering . . . . 

Blijft. . . 
Interest 
13" jaarlijksche afzondering. . . . 

Af voor huurvermindering . . . . 

Blijft. '. . 
Interest 
14° jaarlijksche afzondering. . . . 

Af voor huurvermindering . . . . 

Blijft. . . 

Interest 
15° jaarlijksche afzondering. 

18860.80 fr 
043.34 

1500.— 

21310.14 
900.— 

20410.14 
1020.50 
1500.— 

900.— 

22030.64 
1101.53 
1500.— 

24032.17 
900.— 

23732.17 
1186.60 
1500.— 

26118.77 
900.— 

25518.77 
1275.93 
1500.— 

Af voor huurvermindering . 
28294.70 

900.— 

Blijft. . . 27394.70 
Op dit tijdstip, nu de interest van het 

geamortiseerde kapitaal is geklommen 
tot 1309 fr. 73 c, kan men de huur 
met 1350.— fr. verminderen, dat is door 
450.— fr. toe te voegen aan de 900.'— fr., 
die de vermindering reeds bedroeg. 

Interest 1309.73 
10' jaarlijksche afzondering. . . . 1500.— 

Af voor huurvermindering . . . . 

Blijft. . . 
Interest 
17* jaarlijksche afzondering. 

30264.43 
1350.— 

28914.43 
1445.72 
1500.— 

Af. voor huurvermindering 
31800.15, 
1330.— 

Interest. 
Blijft. . . 

Transportcerc 

30510.15 
1525.50 

32035.65 
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Per Transport 
18 jaarlijksche afzondering. . . . 

32035.65 fr. 
1500.— 

Af voor huurvermindering . . . . 

Blijft. . . 
1nterest 
19' jaarlijksche afzondering. . . . 

Af voor huurvermindering . . . . 

Blijft. . . 
Interest 
20c jaarlijksche afzondering. . . . 

Af voor huurvermindering . . . . 

33535.05 
1350.— 

32185.05 
1609.28 
1500.— 

35294.93 
1350.— 

33944.93 
1097.24 
1500.— 

37142.17 
1350.— 

Blijft. . . 35792.17 
Op dit tijdstip de rente van het ge

amortiseerde kapitaal 1789 fr. 00 c. be
dragende, kan de huur met 1800.— fr. 
verminderen, dat wil zeggen: nog 450.— 
fr. worden toegevoegd aan dc reeds ver
minderde 1350.— francs. 

Interest 
21" jaarlijksche afzondering. . . 

Af voor huurvermindering . . . . 

Blijft. . . 
Interest 
22" jaarlijksche afzondering. 

Af voor huurvermindering . . . . 

Blijft. . . 
Interest 
23° jaarlijksche afzondering. . . . 

Af voor huurvermindering . . . . 
Blijft, . . 

Interest 
24L' jaarlijksche afzondering 

Af voor huurvermindering . . . . 
Blijft . . . 

Interest 
23' jaarlijksche afzondering.. . 

Af voor huurvermindering . . . . 
Blijft. . . 

Transportcerc 

17S9.00 
1500.— 

39081.77 
1800.— 

37281.77 
1804.08 
1500.— 

40045.S5 
1800.— 

38845.85 
1942.29 
1500.— 

4228S.14 
1800.— 

40488.14 
2024.40 
1500.— 

44012.54 
1S00.— 

42212.54' 
2110.62 
1500.— 

45823.10 
1800.— 

44023.16 
44023.10 
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Per Transport 44023.16 fr. 
Op dit tijdstip de rente van het ge 

amortiseerde kapitaal 2201 fr. 16 c 
zijnde, kan de huur met 2200.— fr. ver 
m i n d e r e n . 

Interest 2201.16 
26c jaarlijksche afzondering. . . . 1500.— 

Af voor huurvermindering . . 
Blijft. 

Interest 
27e jaarlijksche afzondering. . 

Af voor huurvermindering . . 
Blijft. . 

Interest 
28c jaarlijksche afzondering. . 

Af voor huurvermindering . . 
Blijft, 

Interest 
20" jaarlijksche afzondering. . 

Af voor huurvermindering . . 
Blijft. 

Interest 
30c jaarlijksche afzondering. . 

Af voor huurvermindering . 

Blijft. 
Op dit tijdstip de rente van het ge 

amortiseerde kapitaal 2615 fr. 00 c 
zijnde, kan dc huur met 2600 fr. ver 
minderen. 

Interest 
31c jaarlijksche afzondering. . 

Af voor huurvermindering . 
Blijft. 

Interest 
32" jaarlijksche afzondering. . 

Af voor huurvermindering. . 
Blijft. 

Interest 

47724.32 
2200 — 

45524.32 
2276.21 
1500.— 

40300.53 
2200.— 

47100.53 
2355.— 
1500.— 

50955.53 
2200.— 

48755.53 
2437.77 
1500.— 

52603.30 
2200.— 

50493.30 
2524.66 
1500.— 

54517.96 
2200.— 

52317.96 

2615.90 // 

1500.— ii 
5G433.S0 a 
2600.— ii 

53833.86 » 

2691.69 // 

1500.— ii 
58025.55 n 
2600.— ii 

55425.55 ii 
2771.28 ii 

58196.S3 ii 

Af voor huurvermindering . . 
Blijft. 
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Per Transport 58196.83 f 
33 jaarlijksche afzondering. . . . 1500.— 

59696.83 

Af voor huurvermindering . . . . 2600.— 

Blijft. . . 57096.83 
Interest 2854.84 
34" jaarlijksche afzondering. . . . 1500.— 

61451.67 
. 2600.— 

. 58851.67 
Interest . . , 2942.58 
35° jaarlijksche afzondering. . . . 1500.— 

03294.25 
Af voor huurvermindering . . . . 2600.— 

Blijft. . . 60694.25 
Op dit tijdstip bedraagt de interest van 

het geamortiseerde kapitaal 3034 fr. 
71 c., en kan dc huur met 3000 fr. ver
minderd worden. 

Interest 3034.71 
30" jaarlijksche afzondering. . . . 1500.— 

05228.96 
Af voor huurvermindering . . . . 3000.— 

Blijft. . . 02228.96 
Interest 3111.45 
37c jaarlijksche afzondering. . . . 1500.— 

6684(f.4l 
Af voor huurvermindering. . . . 3000.— 

Blijft. . . 03840.41 
Interest * . . . 3192.02 
38° jaarlijksche afzondering. . . . 1500.— 

68532.43 
Af voor huurvermindering . . . . 3000.— 

Blijft. . . 65532.43 
Interest 3276.62 
39° jaarlijksche afzondering. . . . 1500.— 

70309.05 
Af voor huurvermindering . . . . 3000.— 

Blijft. . . 67309.05 
Interest 3365.45 
40c jaarlijksche afzondering. . . . 1500.— 

72174.50 
Af voor huurvermindering . . . . 3000.— 

Blijft. . . 69174.50 
Transporteere 69174.50 

260 - 261 

Per Transport 69174.50 fr. 
Op dit tijdstip bedraagt de interest 

van het geamortiseerde kapitaal 3458 fr. 
72 c, en kan de huur niet 3450 fr. 
worden verminderd. 

Interest 3458.72 » 
41e jaarlijksche afzondering. . . . 1500.— « 

74133.22 ii 
Af voor huurvermindering. . . . 3450.— // 

Blijft. . . 70683.22 » 
Interest 3534.16 " 
42c jaarlijksche afzondering. . . . 1500.— « 

Af voor huurvermindering . 
Blijft. 

Interest 
43e jaarlijksche afzondering. . 

Af voor huurvermindering . . 
Blijft. 

Interest 
44° jaarlijksche afzondering. . 

75717.38 
3450.— 

Af voor huurvermindering 

72267.38 ii 
3613.37 ii 
1500.— ii 

77380.75 ii 
3450.— ii 

73930.75 n 
3696.53 ii 
1500.— ii 

79127.28 ii 
3450.— ii 

Blijft. 75677.28 

liet kapitaal van 75,000.— francs is dan volkomen 
terugbetaald en kan dienen tot den bouw van nieuwe 
huizen. Wat dan den interest van 5 °/ 0 of 3750.— fr. 
betreft, die heeft geheel dc vermindering van huur 
teweeggebracht, zoodat die na 45 jaar is gedaald 

tot 2250.— francs, dat is tot nagenoeg een derde 
gedeelte van het oorspronkelijk bedrag. 

OVERZICHT DER HUURPRIJZEN. 
het V tot het 10' jaar. . 6000.— francs. 
n W' // a 15e a . . 5100.— n 
a 16' a 20c a . . 4650.— a 
a 21" // a 25' n . . 4200.— a 
u 26" a a 30° a . . 3800.— a 
II 31* n a 35' a . . 3400.— a 
II 36« n a 40» // . 3000.— a 
II 41c a a 44e a . . 2550.— a 

Op het einde van het 45" jaar. . 2250.— // 
Dit jaarlijksch, onveranderlijk en altijddurend in

komen van 2250.— francs wordt op de volgende 
wijze ontbonden: 

2 pCt. premie voor het gestorte en 
volkomen afgeloste kapitaal 1500.— fr. 

1 pCt. voor belasting en onderhoud. 750.-— // 
Te zamen als boven 2250.— n 

De 2250.— francs huur, die in het 45" jaar wordt 
betaald, staat tot het oorspronkelijke huurbedrag van 
G000.— francs als 37 fr. 50 c. tot 100.— fr. Men 
ziet daaruit dat de huur werkelijk met omtrent twee 
derde gedeelten verminderd is. 

Deze uitslag verdient des te meer opmerking, om
dat hij zal zijn verkregen in een tijdvak, waarin, ten
gevolge van den loop der zaken en de steeds toene
mende vermindering der geldswaarde, de huurprijzen 
na het eindigen van die vijf-en-veertig jaren verdub
beld en wellicht verdrievoudigd zullen zijn. 

Bijlage II. 

S P A A R Z A A M H E I D S - I N R I C H T I N G . 
VOOR DE 

ARBEIDERSKLASSE. 

Als inleiding laten loij hier voorafgaan een uit
treksel der bespreking op eene bestuursvergadering 
van liet Economat St. Jacques te Mechelen, gehouden 
8 Mei 1868. 

//De toestand der arbeiders van het arsenaal is, ik 
beken dat, Mijne Ileeren, in den afgeloopcn winter 
zeer tc betreuren geweest. Men was verplicht den 
werktijd tc verminderen, maar ik haast mij om daaraan 
toe te voegen, dat die vermindering van den werktijd 

DL. xx. 

overgebracht in verdiensten, slechts eene vermindering 
van 32.— francs was op de gemiddelde verdienste van 
vroegere jaren. Gelukkig is er cenc schadeloosstelling 
geweest voor die vermindering van verdiensten. 

//Door de krachtige medewerking van den directeur 
van het arsenaal, die niet alleen een verstandig, maar 
ook een goedhartig man is, hebben de werklieden 
eene vereeniging van onderlinge hulp opgericht, 
waarvan de uitkomsten elke verwachting overtreffen. 

18 
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//Eenige hoofden van huisgezinnen hebben op den 
inkoop van brandstoffen en voedingsmiddelen eene 
besparing van 15.-— francs per maand verkregen." 

Wij laten alsnu volgen de vertaling der toelichtende 
beschrijving van het ontstaan en de werking der 

SPAARZAAMHEIDS-IINRICHTIING. 
VOOR D E 

A R B E I D E R S K L A S S E . 
Onder alle maatschappelijke vraagstukken van den 

dag is er naar onze meening geen belangrijker dan 
dat, hetwelk dc verbetering van het lot van den 
werkenden stand ten doel heeft, 

Beroemde economisten hebben dit onderwerp ernstig 
bestudeerd, en hieromtrent is bijna alles gezegd ge
worden. 

Wij hebben daarom ook niet het recht om nieuwe 
denkbeelden te ontwikkelen, of datgene tc willen be
spreken, wat meer bevoegden dan wij over de weten
schap der spaarzaamheid vóór ons hebben gedaan. 

Onze taak is veel nederiger, en ons streven moet 
slechts de uitkomst zijn van opmerkingen, die wij 
ons veroorloofden te maken, door het in uitvoering 
brengen van de meest voordeclige theorieën in dezen 
tijd van nieuwigheden. 

Men heeft gezegd, dat de oorzaak der ongelegen
heden, waarin de werkman dikwijls verkeert, niet is 
gelegen in het onvoldoende van zijn daggeld. 

Onze betrekking van industrieel stelde ons in de 
gelegenheid op te merken, dat die ongelegenheid zich 
meermalen doet gevoelen bij hen, die hoogere ver
diensten hebben, en het meer van nabij onderzoeken 
van de gewoonten der werklieden leidt tot de ont
dekking dat somtijds dronkenschap, vrijwillig verzui
men en losbandigheid wellicht ten gevolge hebben, 
dat een groot inkomen zoodoende vernietigd wordt. 

Men moet daarom elders de oorzaak der onzekere 
voorwaarden van de arbeidersklasse trachten op tc 
sporen, cn wij scharen ons bij hen die meenen, dat 
als men den arbeider behulpzaam is in de schikking 
van het huiselijk leven, of men hem orde in zijne 
levenswijze leert brengen, cn men achting voor 
zedelijkheid bij hem inboezemt, men daarmede meer 
zal verrichten dan door zijn geldelijk inkomen te ver
dubbelen of zelfs te verdrievoudigen. 

Van die denkbeelden doordrongen, hebben wij naar
mate van onze krachten er eenige in practijk willen 
brengen. 

Aan de zedelijke herstelling van den arbeider te 
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[j werken, en om hem het besef van zijne waardigheid 
i j te geven, is de plicht van anderen. De onze is om 
i l ieder naar vermogen te doen bijdragen tot het mate-
i rieele welzijn van den arbeidersstand. 

Wat wij hier geven is dan ook slechts ecne voor
stelling van wat wij hebben willen doen, en wij ver
trouwen daarmede den weg te hebben geopend tot 
een stelsel, dat in de toekomst met den besten uit
slag zal bekroond worden. 

Het is bijna twee jaar geleden, dat wij te Mcche-
len eene inrichting hebben tot stand gebracht, waar
aan wij den naam hebben gegeven van: Economat 
St. Jacques. 

Voordat wij den aard dezer onderneming, dc dienst
regeling en het beoogde doel verklaren, is het nood
zakelijk een terugblik te werpen op de betrekkingen, 
die vóór de oprichting bestonden tusschen den arbei-

; der cn de winkels, waar hij zijne voedingsmiddelen 
i i en de meest noodzakelijke voorwerpen aankocht. 

Er bestaan tc Mcchelen verschillende werkplaatsen, 
die aan een belangrijk aantal arbeiders Werk verschaffen. 
De constructiewerkplaats voor de Staats-spoorwegen 

\ verschaft alleen aan meer dan 2500 werklieden brood. 
Andere werkplaatsen, ofschoon niet zoo groot, geven 
eveneens aan een belangrijk getal arbeiders werk. 

Het is dan ook bijna geheel door de klandizie van 
i de arbeidersbevolking, dat de kleinhandel in dc stad 

i haar bestaan vindt. 
De concurrentie, die als een noodzakelijk gevolg 

ontstaat tusschen verkoopers van dezelfde voorwerpen, 
' draagt cr toe bij om aan gewone verbruikers dikwijls 
j; schijnbare voordeden aan te bieden, doch voor den 

arbeidzameu werkman, wiens hulpmiddelen zijn bepaald 
I naar de mate van zijn dagelijksch werk, is dat ge-

i vaarlijk. 
Inderdaad is het aanbod van uitstel van betaling 

f het lokaas, waardoor de arbeider zich gemakkelijk 
laat verleiden. 

Hetgeen hij zich, alleen indien zijn werk hem er de 
middelen toe geeft, zou kunnen verschaffen, laat hij 
zich spoedig overreden zich dat door middel van 
borgen aan te schaffen. 

liet gemak, dat hein daarin wordt aangeboden, 
sleept hem spoediger voort dan hij had voorzien; hij 
legt zich alzoo voor de toekomst aan banden, en door 
zijne onbedachtzaamheid brengt hij zich in de onmo
gelijkheid om het verloren evenwicht tusschen zijne 
dagelijksche verdiensten en de behoeften van zijn 

'• huisgezin te herstellen. 
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De gevolgen daarvan zijn dikwijls betreurenswaar
dig, want de arbeider, die tot dusver werkzaam en 
ordelijk was, nu wanhopende aan de mogelijkheid 
om den afgrond te ontloopcn, dien hij zich heeft ge
opend, met schrik bevangen over de opofferingen, die 
hij zich moet getroosten, en ziende de werkzaam
heden, waartoe hij zich moet verbinden, om aan den 
drang der omstandigheden te voldoen, waarin hij zich 
gebracht heeft, gaat naar de kroeg oin zoo mogelijk 
daar zijne onvoorzichtigheid te vergeten, en eenmaal 
daar gekomen, worden verkwistende gewoonten hem 
spoedig gemeenzaam en laten niet na hem door dron
kenschap spoedig het gevoel van zijne verplichtingen 
te doen vergeten. In dat geval wordt ellende de 
metgezel van zijne woning. 

Wij overdrijven met deze voorstelling in niets. Van 
hem, die de gewoonten van den arbeider eenigen tijd 
heeft gadegeslagen, is het ontegenzeggelijk waar dat 
niets voor den arbeider noodlottigcr is, dan het gemak 
dat hij vindt, om zich door middel van krediet de 
noodzakelijkste levensbehoeften te verschaffen, vooral 
als hem dat door leveranciers wordt gegeven, die 
door dat middel hem tot zich lokken. 

Inderdaad zal hij beginnen met slechts dat krediet 
aan te nemen, als door een samenloop van toevallige 
omstandigheden het totaal van zijne dagelijksche be-
noodigdheden op hetzelfde oogenblik dat van zijne 
beschikbare middelen zal overtreffen. Doch langza
merhand zal hij het gemakkelijker vinden om van dat 
middel bij alle omstandigheden gebruik te maken, 
en om het geld, waarover hij te beschikken heeft, uit 
te geven voor gemakken, die hij zich vroeger niet 
kon aanschaffen, en zoodra hij op dat gevaarlijk 
standpunt is gekomen, komt hij ook onvermijdelijk 
spoedig tot zijn geheelen ondergang. • 

Doch nemen wij aan, dat hetgeen wij daar zeiden 
slechts bij uitzondering plaats vindt, dan blijven wij 
er niettemin bij, dat het krediet, aan dc arbeiders 
door de kleinhandelaars ten gevolge van den con-
currentiegeest toegestaan, in ieder geval beklagens
waardige gevolgen moet hebben. Hetgeen tc Meche-
len plaats vond vóór de vestiging van de spaarinrich-
ting, strekt ten bewijze van onze stelling. 

Het laat zich gemakkelijk begrijpen, dat de klein
handelaar, die aan den werkman een krediet opent, 
daarmede een bepaalde bedoeling heeft, die slechts 
zijn kan, om zijn begunstiger op zoodanige wijze aan 
te moedigen, opdat hij op een gegeven oogenblik 
verplicht zal zijn zich te moeten onderwerpen aan al 
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II wat van hem geëischt zal worden. Zoodra de schuld 
I een zeker bedrag bereikt heeft, wordt de kleinhande

laar minder nauwgezet in de hoedanigheid van zijne te 
verschaffen koopwaar; langzamerhand wordt de schul
denaar in de noodzakelijkheid gebracht slechte levens
behoeften te nuttigen, waarvan de prijs hooger wordt 
naarmate de hoedanigheid vermindert. Hij is niet in 

|j staat zich onmiddellijk uit dien toestand los te rukken, 
omdat de verkooper dreigt, zijne klachten aan den 
patroon tc openbaren, dat steeds ten gevolge heeft 
dat hij den werkman koopwaren doet aannemen, die 

•! hem opgedrongen worden en die hij voor dubbel moet 
j betalen. De verkooper behaalt op die wijze groote 
: voordeelen, welke ruim de verliezen dekken, die 

hij ten gevolge van zijne handelwijze had kunnen 
, lijden, doch het kwaad dat voor den werkman het 

gevolg is van zich door dc voorgewende gemakken 
'. van den verkooper te doen mcdeslcepen, is dikwijls 
l onherstelbaar. 

Zoodanig was evenwel dc staat der zaken te Meche-
len vóór de vestiging van dc spaarinrichting St. Jac-

; ques, cn het kwaad was zoo algemeen geworden dat 
het noodzakelijk was een middel daartegen aan te 
wenden. 

Het waren dc werklieden van den constructiewinkel, 
die zich vooropstelden op eene wijze, die het eerste 

j kenmerk moest worden van hunne onafhankelijkheid 
tegenover de handeldrijvenden in dc stad. 

Een cooperative of samenwerkende vereeniging 
werd onder hen gevormd, waaraan zich weldra bijna 
allen aansloten. De ingenieur üobert, sedert ver-

\. schcidene jaren directeur van den constructiewinkel en 
I die door een waarlijk vaderlijke administratie het 

vertrouwen en de toegenegenheid van zijne onder-
! geschikten had verworven, stond hen met zijn goeden 

I raad bij in de oprichting der Vereeniging, en aan
vaardde daarvan het eere-voorzitterschap. 

I Het doel der Vereeniging was om aan ieder der 
leden op gemakkelijke wijze en op de beste voorwaar
den voedingsmiddelen en de noodzakelijke levcnsbe-

j hoeften te verschaffen, om een reservefonds op tc 
richten, en om voor ieder zijne besparingen in de-

. zelfde reden van zijne uitgaven af tc zonderen. 
Reeds bij hare eerste schrede moest erkend worden 

dat het der gevestigde vereeniging, zooals zij toen 
bestond, aan hare voornaamste drijfveeren ontbrak. 

Om inderdaad aan ieder harer leden het middel 
te geven, zich vrij te maken van de afpersingen 
van de kleinhandelaars, die veel te begeerig naar 

18* 
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groote voordeden waren, moest zij er toe over gaan 
om eene dienstregeling in te voeren tot het verschaffen 
van alle voorwerpen, van alle voedingsmiddelen, waar
aan ieder eiken dag behoefte heeft. 

De Vereeniging nam er de proef van en begon 
met de nrtikelcn, waaraan de grootste behoefte be
stond, als: brandstoffen, brood en aardappelen. 

De uitkomst daarvan was betrekkelijk voldoende. 
Besparingen konden worden verkregen op die be-
noodigdhedcn, welke daarenboven van betere hoedanig
heid waren dan die welke de werklieden vroeger had
den kunnen bekomen. 

Doch voor werklieden, wier tijd kostbaar is, omdat 
ieder verloren uur de verdiensten vermindert, was het 
niet mogelijk, zich bezig te houden niet de veel
vuldige en onvermijdelijke zorgen, om aankoopen op 
eene waarlijk voordeelige wijze te doen. 

Daarenboven waren door die aankoopen, beperkt 
tot enkele artikelen, voldoende aangetoond al dc voor
deden, die, door een bijzondere inrichting, der Veree-
eeniging, waar ieder al hetgeen hij noodzakelijk be
hoefde verkrijgen kon, aangebracht werden. 

Een zoodanige inrichting alleen met de hulpmid
delen der Vereeniging daar te stellen, cn die door 
haar zelve te doen bedienen, was nooit mogelijk. De 
werkman is den geheelen dag aan zijn werk gebon
den, en hem daarvan af te trekken door hem zich 
te doen mengen in zaken, zoo geheel van zijn gewoon 
werk verschillende, was niet het middel om het voor
gestelde doel te bereiken. 

Het was daarom, dat de heer Duyk zoon te Brussel, 
wien de belangrijke post, dien de eere-voorzitter, de 
heer Gobert, in de Vereeniging bekleedde, een groot 
vertrouwen in het welslagen der onderneming inboe
zemde, de inrichting daarstelde, heden onder de be
naming van ffEcononiat St. Jacques" bekend. 

Wij spreken het niet tegen, dat de regeling dezer 
inrichting misschien nog onvolledig is, maar het is 
eene eerste schrede op den weg, dien het wensche-
lijk is door arbeidersverecnigingen te doen betreden. 

Men heeft vele stelsels aangeprezen, die allen het
zelfde doel beoogeu; icderen dag ontkiemen nieuwe 
plannen, waarin de voorstellers meenen dat zij dc 
beste oplossing van het meest dringende vraagstuk 
van onzen tijd hebben gevonden, en het behoort 
ongetwijfeld niet tot onze taak, om de denkbeelden 
van hen, die evenals wij het beste middel trachten 
op te sporen om den toestand van den werkman te 
verbeteren, nauwkeurig tc onderzoeken, maar wij ge-
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looven toch, dat men het vraagstuk ter zijde stelt en 
den waren staat der zaken miskent. 

Wij die door den aard onzer industrieele onder
nemingen den arbeider hebben leeren kennen en 
beoordeelen, zooals hij is, wij durven bevestigen dat 
men een gevaar te gemoet gaat, veel grooter dan het 
kwaad, dat men tracht te beteugelen, en wel door 
den arbeider beloften voor te spiegelen, die wij bij 
den werkelijken toestand der maatschappij niet anders 
dan als niet te verwezenlijken kunnen beschouwen. 

Onze eerzucht gaat niet zoover. Wij gelooven dat 
ieder in de maatschappij de plaats inneemt, hem door 

• de Voorzienigheid gegeven, cn die vastgestelde orde 
te willen veranderen moet onzinnig genoemd worden. 

Trachten wij dan ook slechts aan ieder den weg, 
die hem is voorgeschreven, te vergemakkelijken. 

De arbeider kan in zijn stand even gelukkig zijn 
; als zij, die op het hoogste standpunt der maatschap

pelijke samenleving schijnen geplaatst te zijn. Het is 
daartoe voldoende, dat hij dc eerste grondbeginselen 
eener gezonde zedekunde weet te volgen, dat hij orde 
en voorzorg als zijne gewoonten weet te handhaven. 
Wij weten dat de arbeider in den regel met goede 
gevoelens is bezield. Het is de goede richting, die 
dikwijls aanleiding tot verkeerde handeling geeft. 

Doch wij willen geenszins aandringen op den 
zedelijken kant van het vraagstuk; men houde ons 
echter deze korte afwijking der hoofdzaak ten goede. 

Hervatten wij daarom het vraagstuk uit het oog
punt der niaterieele voorwaarden, onder welke de 
arbeider zich bevindt. 

Wij hebben het hierboven reeds gezegd: met de 
oprichting der samenwerkende vereeniging, die ons 
thans bezig houdt, had men ten doel, meer welvaart 
aan hare leden te verschaffen, en de oprichting van het 
Econoinat St. Jacques moest die uitkomst leveren. 

Het zal voldoende zijn hier een kort overzicht tc 
geven van dc regeling der inrichting, van den aard 
harer werking cn van hare betrekking tot de vereeni
ging, waarvan zij het voorname raderwerk vormt. 

Gelijktijdig zullen wij op beknopte wijze de vor-
' nüng der Vereeniging zelve aanwijzen, want de een 

is slechts de aanvulling van de andere, en het zou 
|, niet mogelijk zijn om met zekerheid ieder punt afzon

derlijk te beoordeelen. 
Het genootschap der werklieden van den constructie

winkel der Staatsspoorwegen te Mechelen, als samen-
: werkende vereeniging gevestigd, kiest uit zijn midden 

eene commissie, samengesteld uit dertig leden. 
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De werklieden van bovengenoemde inrichting zijn 
in veertien afdeelingen verdeeld; voor elke afdeeling 
worden een secretaris en een ontvanger benoemd, die 
ieder belast worden met de zaken, die hunne afdee
lingen betreffen. 

Al de commissieleden, bij meerderheid van stem
men door de deelgerechtigden benoemd, zijn zeiven 
werklieden van de stichting. 

Een president, op gelijke wijze bij meerderheid van 
stemmen benoemd, is belast niet de algemeene admi
nistratie van de zaken der Vereeniging. Hij zelf is 
gekozen uit de deelgerechtigden. 

Een eerste opmerking moet hier worden gemaakt. 
Dc werklieden van den constructiewinkel, hunne be
langen toevertrouwende aan hunne kameraden, die zij 
zelven daartoe als het best geschikt hebben geacht, 
hebben daardoor alle mogelijke waarborgen van onaf
hankelijkheid, die zij met recht kunnen vorderen. 
Zij leeren te gelijkertijd de plichten, aan hunne be
trekking verbonden, op juistere wijze waardeeren, 
en betreden alzoo den weg, die hen op dc zekerste 
wijze tot hunne geheele en volledige vrijheid van 
voogdijschap leiden zal, want de gewoonte om zelf 
over hunne niaterieele belangen het beheer te voeren, 
zal hun spoedig zucht tot orde inboezemen en dc 
waarde van den tijd en van het geld beter doen ken
nen. De volhardende pogingen van allen, die zich 
tot de arbeidersklasse voelen aangetrokken, om haar 
in alle levensomstandigheden te leiden, en hare 
verstandelijke vermogens cn godsdienstige gevoelens 
te doen. ontwikkelen, geven in de naaste toekomst 
dc hoop oj) verwezenlijking der verwachtingen, die 
wij allen koesteren, om den arbeider eindelijk geplaatst 
te zien in dien gunstigen levenstoestand, die hij het 
recht heeft te verwachten. 

Toen de Vereeniging aldus samengesteld was, bleef 
nog over, eenige voorwaarden of bepalingen vast te 
stellen, om een begin te kunnen maken niet de in
richting, bestemd om aan al hare leden het noodige 
levensonderhoud te verschaffen. 

De eerste zorg bestond hierin om in allen deele 
de grootst mogelijke regelmatigheid bij de onderne
ming vast te stellen; verder moesten aan de leden 
der Vereeniging gezonde voedingsmiddelen cn benoo-
digdheden, van welken aard die ook mochten zijn, 
van goede qualitciten gewaarborgd worden, en dat 
alles tot zoodanige voordeelige prijzen, dat het voor
name doel kon worden bereikt, en eindelijk moest men 
aan ieder zooveel mogelijk besparing verschaffen. 
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Aan de andere zijde moest de eigenaar der inrich-
I ting in ruil tegen de voordeden, die hij der Vereeni

ging aanbood, verzekerd zijn, dat dc gemeenschap
pelijk overeengekomen verbintenissen ook van die zijde 
op onbckronipene wijze zouden worden vervuld. 

Dientengevolge werden de volgende bepalingen 
vastgesteld. 

1°. De koopwaren, die de inrichting zich verbindt 
om steeds ten dienste der Vereeniging beschikbaar 
te houden, bepalen zich tot datgene, wat in het huis
gezin van den arbeider noodzakelijk wordt geacht, 
als: voedingsmiddelen in algeineenen zin ; voorwerpen 
voor klccding en de huishouding, als: aardewerk, bor
stelwerk en anderen; brood, aardappelen, vleesch, brand
stoffen, in één woord proviandeeringen, die allen in 
betrekking staan met de behoeften van de leden der 
Vereeniging. 

2°. De wijze van aflevering van de koopwaren is in 
|i twee duidelijk afgescheiden afdeelingen verdeeld: 

In de eerste, alle voedingsmiddelen en andere ver-
bruiksartikclcn bevattende, worden de rekeningen alle 
veertien dagen door de Vereeniging afgesloten. 

De tweede, alle voorwerpen van kleeding en ellemaat 
I omvattende, geeft aanleiding tot het opmaken van een 

maandstaat, waarvan het bedrug in tien niaandelijk
sche gedeelten voldaan wordt. 

De eigenaar der inrichting, oordeelende dat de uit
gaven aan dagelijksche voedingsmiddelen het grootste 
gedeelte van des arbeiders inkomen vorderen, terwijl 
hij steeds veel moeite heeft om zich voorwerpen aan 

! j te schaffen, die in geene vergelijking staan tot zijne 
hulpmiddelen, en die hij evenwel in gegeven oogen-
blikkcn onvermijdelijk noodig heeft, heeft er de aan
schaffing gemakkelijk van willen maken, door de be
taling daarvan nauwkeurig verdeeld, over een tijdvak 
van tien maanden te stellen. Dit heeft het voordeel, 
dat de werkman in de gelegenheid gesteld wordt, 
zonder gevoelige vermeerdering zijner niaandelijksche 

! uitgaven zich steeds goede kleeding te verschaffen, 
terwijl het hem te gelijkertijd tot bezuiniging van zijne 
dagelijksche verdiensten aanspoort, want om hem niet 
aan te moedigen in het vergeten zijner verplichtingen 
en om hem elk voorwendsel te ontnemen om schul-

i den te maken, die hij eindelijk niet zou kunnen dek
ken, is het nadrukkelijk vastgesteld, dat ieder lid, 
die anders dan door ziekte of daarmede in verband 
staande redenen, nalatig blijkt te zijn in de betaling 
van die tieninaandelijksche termijnen, geene nieuwe 
aankoopen meer op die voorwaarden zal mogen doen, 
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t e rw i j l tevens door de commissie van administratie 
andere maatregelen te zijnen opzichte zouden worden 
genomen. 

3°. Bij iedere loousbetaling, dat is om de veertien 
dagen, geeft ieder lid der Vereeniging aan de daartoe 
geinagtigden van de commissie bij iedere afdeeling 
de som te kennen, waarvoor hij zich bij het Economat 
wenscht tc proviandeeren, waarop een bon, van de 
handteekening van die gemagtigden voorzien, aan den 
belanghebbende wordt afgegeven. Hij biedt dien bon 
aan den zaakbezorger (gerant) van het Economat aan, 
waartegen deze hem de verlangde koopwaren doet 
afgeven, die, naar gelang van hunne aflevering, worden 
afgeschreven in een livret, waarvan de deelnemer 
houder is, terwijl zij gelijktijdig worden geboekt in 
een bij het Economat berustend register. 

Voor de afgifte van voornoemde bons heeft de 
Vereeniging strooken-registers als model n°. 1. 

Bij het eindigen van elk veertiendaagsch tijdvak 
maakt het Economat een staat op (model n°. 4), 
bevattende het geheele bedrag van de gedurende dat 
tijdvak op de bons geleverde voedingsmiddelen, en 
op den betaaldag van het arbeidsloon der werklieden 
van den constructiewinkel wordt het bedrag van de 
bons van ieder hunner door de zorgen van de ge
machtigden der commissie door de administratie inge
houden en het geheele bedrag van den staat onmid
dellijk gestort in handen van den eigenaar van het 
Economat. 

Op het einde van elke maand wordt op gelijke 
wijze een staat opgemaakt voor dc tienmaandelijk-
sche betaling van op dc.bons voor klcedingstukkcn 
en gemeten goederen geleverde voorwerpen, waarvan 
de volgens de afdeelingen gerangschikte lijst het 
onderwerp uitmaakt van een speciaal daartoe in duplo 
gehouden register, waarvan het eene bij de Vereeni
ging en het andere bij het Economat berust, (Model 
n°. 5) De betaling van die gedeelten geschiedt op 
dezelfde wijze als van den staat der levensmiddelen. 

4°. De eigenaar van het Economat verbindt zich 
om alle tot verkoop bestemde artikelen aan de leden 
der Vereeniging te leveren voor dezelfde prijzen als 
gelijksoortige zijn te verkrijgen in de winkels in de 
stad, cn zoo mogelijk nog voor lageren prijs. Ook 
verbindt hij zich om geene andere dan koopwaren 
van de beste soort, zonder eenige vervalsching cn in 
alles van het zuiverste gehalte te leveren, en nauw
keurig de gevraagde gewichten cn maten te geven. 
Daarenboven heeft ieder het recht om tijdens de zit-
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ting de op zijn livret gebrachte hoeveelheden nauw
keurig te vergelijken. Ten einde de strikte nakoming 
van dit punt te verzekeren, onderwerpt de eigenaar 
zich aan het onderzoek van zijne magazijnen en koop
waren, door dc leden van de daartoe gemagtigde 
commissie, wanneer en zoo dikwijls deze dat noodig 
mochten oordeelen. 

5°. Hij staat daarenboven eene korting toe van 3 
i j ten 100 op het bedrag der levering, aan de Vereeni-
t ging gedaan, cn dat over alle artikelen zonder onder-
j scheid. Deze korting wordt afgetrokken van eiken 

|j veertiendaagschen staat der levensmiddelen, en der 
ellemaatgoedcrcn, op de vastgestelde tijdstippen voor 

i; dc betaling der tienmaandelijksche termijnen, overeen-
. komstig het bedrag der bons. 

De Vereeniging deelt op vastgestelde tijdstippen 
het bedrag der kortingen aan elk barer leden uit, 
en zulks naarmate van de bij de inrichting gedane 
uitgaven. Deze uitdeeling geschiedt in bons, waarvoor 
dc leden zich voorwerpen van bijzonder gebruik kun-

j neu aanschaffen, te weten wintervoorraadsgoederen, 
j als beddegoed, brandstoffen cn alle andere artikelen, 
j die zij mochten verkiezen. 

Wij wenschen de aandacht te vestigen van hen, 
die ons de eer aandoen, van ons bij de hier ge
geven mcdedeclingcn te volgen, op het belangrijke 
van het voorgaande artikel. 

Inderdaad, geheel in tegenstelling met hetgeen ge
woonlijk plaats vindt, als het geld geen interest voort
brengt dan onder voorwaarden, die er bij andere zaken 
niet van te verwachten zijn, leidt onze inrichting er 

I toe om dc leden der Vereeniging een interest te ge
ven, die te hooger is naarmate zij meer hebben uit
gegeven, zoodat zij dientengevolge al het voordeel 

J van hun geld trekken, dat er van tc wachten is. 
Bij de behandeling der besparingen, die dc leden 

der Vereeniging door hunne deelneming in de Maat
schappij kunnen doen, komen wij op het hiervoren 
genoemde onderwerp terug. 

De korte mcdcdeelingcn, die wij gaven van de 
; handelingen tusschen de Vereeniging en het Ecomoinat, 

zijn voldoende om ccn denkbeeld van de ecnvoudig-
, hcid der zaak te geven. 

Wij zullen niet trachten in bijzonderheden eene 
verklaring te geven van de rekenplichtighcid, die de 
onderneming eischt, 

Zij is eenvoudig voor de Vereeniging, en dat moet 
j zoo zijn, want, wij zeiden het reeds, men moet zoo-
i veel mogelijk den tijd besparen van die leden, wien 
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dc last is opgedragen om de onvermijdelijke schrif
turen te houden, te meer nog omdat dit een werk 
is, dat zij onbezoldigd verrichten. 

Men kan in weinige woorden de verrekering aldus 
vermelden: 

Een staat- of strookenboek, waaruit de bons wor
den genomen; een register, waarin kortelijk elks 
aandeel wordt ingeschreven, uitsluitend voor de leden 
der Vereeniging; een register, waarin nominaal de 
bons voor het Economat naarmate van hunne uitgifte 
worden ingeschreven; eenige verzamelstaten voor de 
rekeningen op tijd; alzoo is op zeer eenvoudige wijze 
de rekenplichtighcid bij elke afdeeling, waaruit de 
Vereeniging bestaat, te houden. 

Het is niet alzoo bij het Economat, want daarbij 
is het houden eener meer uitvoerige verrekering zeer 
noodzakelijk. 

De menigvuldige aankoopen, die voor deze soort j 
van eigenaardige inrichtingen moeten plaats vinden, 
stellen het ten plicht, om zich van alle gegevens te I 
voorzien, ten einde op elk oogenblik een nauwkeurige 
opneming en vergelijking mogelijk te maken. 

De eigenaar van het Economat, die geenszins ten 
doel heeft daarvan eene speculatie te maken, heeft 
zich evenwel tegen verliezen moeten waarborgen, die, 
zoo zij zich herhaalden, in korten tijd hem de mid
delen zouden ontnemen om in zijn werk te kunnen 
volharden. 

Het Economat dan, door gelijktijdig dc verkoop
prijzen lager te stellen, eene korting op het gekochte 
toe te staan, dc aankoopen uit de beste bronnen tc 
doen, dat wil zeggen, door de gelegenheid van goed-
aan te koopen op te offeren, heeft het daardoor ver
broken evenwicht moeten herstellen, door het in acht 
nemen der grootste orde in zijne verschillende onder
nemingen, door het zooveel mogelijk inkrimpen van 
het dienstdoend personeel, in één woord door het 
organiseeren eener goede administratie tegen de minst 
mogelijke kosten. 

Wij laten hierna de modellen volgen van al de 
registers en staten, die tot de rekenplichtighcid der 
administratie gevorderd worden. Een oogopslag op 
die tabellen is voldoende, om een denkbeeld van dit 
stelsel te geven; men zal daaruit bemerken, dat geen 
enkele bijzonderheid kan ontsnappen aan de waak
zaamheid van hen, die er belang bij hebben om de 
uitkomsten van alle ondernemingen wel te kennen. 

Er blijft ons slechts over, te bewijzen hoe het 
mogelijk is om aan alle gevorderde voorwaarden te 
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voldoen, als goede qualiteit, goedkoope aflevering aan 
de deelnemers, daarenboven de boven bepaalde kor
ting toe te staan, alle kosten der inrichting te dekken, 
en bij al die omstandigheden het evenwicht tc houden. 

Wij hebben ook nog gezegd, dat te Mechelen ver
scheidene industrieele inrichtingen bestaan, waarbij 
een groot aantal arbeiders werkzaam is. Eene van die, 
de maatschappij //Linière Malinoise," zeer spoedig al 
de voordeden ziende, die het personeel van hare 
werkplaatsen zou kunnen genieten door het voorbeeld tc 
volgen van de werkliedenvereeniging van den construc
tiewinkel, sloot met den eigenaar van het Economat 
dezelfde schikkingen als deze met dc Vereeniging, die 
wij bespreken, had aangegaan. Dientengevolge genoten 
de werklieden van de maatschappij Linière dezelfde 
voordeden en verzorgden zich op gelijke wijze bij 
het Economat, met dit onderscheid, dat zij zich niet 
als vereeniging hebben gevestigd, doch de admini
stratie van de inrichting vervult te hunnen opzichte 
dezelfde rol als de commissie der Vereeniging van 
den constructiewinkel tegenover hare leden, op enkele 
bijzonderheden na. 

Uit deze inrichting volgt, dat omstreeks 600 
leden, die de vereeniging van den constructiewinkel 
uitmaken, benevens een gelijk getal verbruikers van 
de maatschappij Linière, ons, om in hunne voe
ding, enz. te voorzien, een cijfer geven van meer dan 
1200 huisgezinnen. 

Voegen wij bij dit reeds belangrijke cijfer de be
gunstigers uit de stad, die, door de zekerheid van 
zich bij ons beter dan ergens anders, koopwaren van 
de beste hoedanigheid en tegen de minst mogelijke 
prijzen te verschaffen, zich tot ons voelen aangetrok
ken, dan komen wij tot een buitengewoon bedrag 
van verkoop. 

Dc cijfers, die wij hier doen volgen, geven daar
van inderdaad een denkbeeld. 

Over het jaar 1868, dat is te zeggen van af 15 
Februari, den datum van de vestiging der inrichting 
tot op den 20stc" November, den datum waarop de 
eerste balans werd opgemaakt, alzoo over een tijdsver
loop van 9 maanden, werd in het magazijn opgedaan 
voor 250,000.— francs aan koopwaren. 

De verkoopsom gedurende dat tijdvak heeft dc som 
van 210,000.-- francs bedragen, dat is gemiddeld 
per veertien dagen ongeveer 12,000.—- francs. 

Wij moeten daarbij niet uit het oog verliezen, dat 
wij in dc eerste maanden de werklieden van de 
maatschappij Linière, wier deelneming eerst in de 
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maand Augustus begon, nog niet te voorzien had
den; daarenboven de arbeider, die natuurlijkerwijze 
voorzichtig is bij elke gelegenheid, als er eene nieuwe 
inrichting voor hem wordt gesticht, en zich geene 
rekenschap geeft van de onmiddellijke voordeden, 
die hem worden aangeboden, schonk zijn vertrouwen 
in de inrichting eerst na eenige maanden van aarze
ling, zoodat het eerst tegen dc maand Augustus was, 
dat wij onze inrichting eenige uitbreiding zagen ne
men ; de verkoop gedurende de eerste veertien dagen 
van 15 tot 28 Februari had dan ook slechts het 
cijfer van omstreeks 2500.— francs bereikt; achter
eenvolgend vermeerderde dit, zoodat in een zelfde 
tijdvak van 1 tot 15 November voor 20,000.— francs 
werd afgeleverd, terwijl daarna die vermeerdering in 
dezelfde evenredigheid toenam. 

Het laat zich begrijpen, dat men met zoodanig 
debiet, hoe gering ook dc bruto-winst op de onder
deden moge zijn, toch een voldoende winst over het 
geheel behaalt, Maar dc eigenaar van het Economat 
heeft ook nog elders een zeker voordeel opgespoord. 

De belangrijkheid der inrichting moest noodzakelijk 
de concurrentie van de beste leveranciers opwekken. 
Ten einde dc voorkeur bij belangrijke leveringen tc 
verkrijgen, kwamen zij er gemakkelijk toe om hunne 
waar tot voordeelige prijzen aan te bieden. 

Zooveel mogelijk dc tusschenhandclaars te vermijden, 
is mede een der middelen, die tot de meest zekere 
voordeden leidt, cn waarmede de Vereeniging dan 
ook haar voordeel heeft weten te doen. 

Zoodanig is dan ook, uit een practisch oogpunt 
beschouwd, over het algemeen onze stelregel, («aan 
wij nu nog hare nuttigheid, uit een zedelijk oogpunt 
beschouwd, na. 

Wij zeiden het reeds, dat het voorname doel der 
Vereeniging is, om voor elk harer leden eene bespa
ring op zijn inkomen te bezorgen, zonder dat hij in 
de noodzakelijkheid is om dc hulpmiddelen, waarover 
hij voor dc behoeften van zijn gezin beschikt, te 
verminderen. 

Het is onbetwistbaar, dat bij den werkman het 
meest grondige onderwijs wel eens zonder vrucht 
blijft, en zijne neigingen dan meer of minder onbe
schaafd worden; hij laat zich dan gemakkelijk tot 
het misbruik van sterken drank verleiden. Zoodra hij 
geld op zak heeft, wederstaat hij zelden dc verzoeking 
er een gedeelte van in de kroeg te verkwisten, en 
eenmaal daaraan gewend, vervalt hij spoedig tot 
losbandigheid. 
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Doch een gedeelte van zijn inkomen in bons ver
wisseld zijnde, die geene waarde hebben dan om 
daarvoor levensmiddelen, door het Economat te leveren, 
aan tc koopen, heeft de arbeider, die zulke bons be
zit, ook minder geld te zijner beschikking, en is hij 
dan ook minder blootgesteld aan gevaarlijke ver
leidingen. 

Hetgeen hij niet verteert als een zuiver verlies, is 
dat niet reeds een ernstig voordeel? Zijne voedings
middelen zullen beter en overvloediger zijn; zijn huis
gezin zal niet meer blootgesteld zijn aan de gevolgen 
zijner verkwisting, en hij zelf, de weldaden daarvan 
inziende, zal meer lust en bekwaamheid voor zijn 
werk hebben. 

Het is waar dat aan de leden der Vereeniging de 
vrijheid wordt gelaten, om hunne bons tot zoodanig 
bedrag te vragen als hun goeddunkt, zonder dat be
drag met betrekking tot het inkomen te overschrijden. 
Zij zijn zelfs op geen enkele wijze verplicht om bons 
te nemen, want voor alles moet dc grondregel der 
Vereeniging zijn, de vrijheid van ieder op prijs te 
stellen, en het is slechts door stellige voordeden, 
door een groote onderlinge overeenstemming, in één 
woord, door het in practijk brengen van den titel 
Economat, aan de inrichting gegeven, dat men het 
welslagen van het werk moet najagen. 

Later zal de 3n/0 korting, waarvan reeds gesproken 
is, hein de middelen geven, tot eene vermeerdering 
van welvaart, zonder zich daarvoor de minste opoffe
ring te getroosten, iets wat hij door zijne eigene be
sparingen niet zou hebben kunnen verkrijgen. Doch 
nog een andere bron van besparing bestaat in de 
regeling der Vereeniging zelve, nl. die van matige 
geldbelegging, 1°. op de vermindering door den eige
naar van het Economat gemaakt; 2°. op het voordcel 
ontstaan door de aflevering van enkele bijzondere 
artikelen als steenkool, waarvan zij zich het monopolie 
voorbehoudt; 3». van 10 centimes personcele bijdrage 
om dc veertien dagen en dat alles ten voordeele eener 
maatschappelijke reservekas, welke na verloop van 
zekeren tijd een hoogstbelangrijk kapitaal zal uitmaken, 
en die door middel van verstandige uitzetting en 
vermeerderde rente nog zal worden vergroot, en aan 
de Vereeniging alzoo de gelegenheid zal geven om 
in het vervolg eigenaar van het Economat St. Jacques 
te worden. 

Een zoodanige uitkomst behoeft geene verklaring. 
Wij mcenen dan ook niet langer te moeten blijven 
stilstaan bij dc uitkomsten, die wij door de vestiging 
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van het Economat, als eene zaak voor eene vereeni
ging van werklieden, hebben verkregen. 

Wij maken geenszins aanspraak, het bestaan der ar-
arbeidersklasse te hebben verbeterd; dat is eene taak, 
waarvoor meer moet gedaan zijn, dan wij hebben ver
richt. Ieder heeft zijne taak in dit algemeene werk. Voor 
ons industrieelen, die met handelsverbintenissen ver
trouwd zijn, wij konden slechts onze ondervin
ding ten dienste van dit werk stellen, en onze 
leuze moest zijn: /'Spaarzaamheid te leeren aan den 
werkman." liet besparen is eene levensvraag voor 
de mindere klasse, en zoodra zij daarvan de nood
zakelijkheid zal hebben begrepen, zal een groote 
schrede gedaan zijn op den weg tot hare hervorming. 

Wij eindigen met den wensch uit te drukken, dat 
dc gunstige uitkomsten die onze pogingen reeds in 

den aanvang beloonen, eene aanmoediging mogen 
zijn voor hen, die evenals wij er naar streven om 
den toestand der arbeidersklasse te verbeteren. 

De behoeftige doch werkzame mensch heeft aan-
! spraak op ieders toegenegenheid, en aan hen, die door 

hunne bestemming zijn geplaatst in den hoogsten 
niaatschappelijkcn stand, is de plicht opgelegd om 
naar de oplossing van het vraagstuk, dat thans alle 

I ernstig denkende geesten bezig houdt, tc streven. 
Het is niet voldoende om den materieelen toestand 

van den arbeider te verbeteren, te gelijkertijd moeten 
zijne gewoonten matiger, zijne gevoelens verhevener 
worden, en hij in één woord er toe gebracht worden 

I om op waardiger wijze de plaats te beklceden, die 
hem in de maatschappij toekomt. 

(Jet, J . DUYK 1TLS. 

O N D E R L I N G E A R B E I D E R S V E R E E N I G I N G . 

E C O N O M A T S T . J A C Q U E S . 
Marché aux Grains, 23 ü Malines. 

R E K E N P L I C H T I G H E I D E N B E H E E R . 

Verklarende tekst bij de modellen hierachter. 

Model n". 1 en l b i J . Staat- of strookbocken tot het 
afgeven van bons, aan de leden der Vereeniging cn 
aan de werklieden van de maatschappij Linière. 

Dergelijke boeken bevinden zich in elk der afdeelin
gen, waaruit de Vereeniging bestaat. Op aanvraag van 
de leden der afdeeling wordt hun een bon afgegeven, 
waarvan de waarde nimmer een cijfer kan overtreffen, 
geévenredigd aan het vermoedelijke veertiendaag-
sche loon. 

Model n°. 2. Een livret, dat het Economat aan 
ieder declgerechtigde afgeeft en waarin de gevraagde 
artikelen afgeschreven worden naarmate van de 
aflevering. 

Model n". 3. Een dagboek (main courante), waarin 
gelijktijdig de inschrijving plaats vindt. 

Dit werk geeft voor den kooper geen oogenblik 
tijdverlies, omdat het geschiedt door een daarvoor 
aangewezen beambte, volgens opgave van de winkel-

DL. xx. 

juffrouw, tijdens zij de koopwaren gereed maakt en 
aflevert. 

Dit dagboek wordt in twee afdeelingen gescheiden, 
dc eene voor alle verkoopen op bons en dc andere 
voor die welke dadelijk betaald worden. 

Het is aan de willekeur van den bonhouder over
gelaten, om zooveel en zoo dikwijls koopwaren te 
verzoeken, als de waarde van den bon kan verkrijgen, 
welke bon in elk geval reeds dadelijk bij de eerste 
aflevering in handen blijft van den beheerder van het 
Economat. 

Model n°. 4. Alle veertien dagen maakt het Econo
mat een staat op, gelijk aan dit model, bevattende 
opgaaf van de voedingsmiddelen, in dat tijdsverloop 
aan de leden der Vereeniging afgeleverd, en geeft 
die met de betrokken bons over aan de commissie, 
die daarvan binnen acht dagen de betaling volbrengt, 
na aftrekking van de 3°/ 0 korting, waarvan in de 
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beschrijving, die wij van de inrichting gaven, is ge
sproken. 

Model n°. 5. Een in duplo gehouden register, 
waarvan liet eene bij de commissie en het andere bij 
het Economat, voor artikelen van kleeding en ellemaat-
goedercn, die bij tiende termijnen van maand tot 
maand betaald worden. 

Aan het einde van elke maand worden de tiende 
termijnen van elke afdeeling opgeteld en wordt 
van de totalen een staat opgemaakt in denzelfden 
vorm als n". 4. 

Er wordt eene lijst gemaakt van de leden die de 
tiende termijnen niet hebben gestort, en bij gebreke 
van een behoorlijke rechtvaardiging hunner nalatigheid, 
hetzij door ziekte of andere oorzaken, beslist dc com
missie of cr redenen bestaan om aan dc zoodanigen 
opnieuw ccn bon van kleedingstukken of ellemaat-
goederen af te geven. 

De betaling van het bedrag van dezen termijn staat 
geschiedt mede binnen de acht dagen, maar zonder 
aftrekking der korting, waarvan eene voldoening voor 
de bons, waarop alle tiende termijnen zijn betaald 
geworden, op gezette tijden plaats vindt. 

Het beheer der Vereeniging wordt met behulp van 
bovengenoemde boeken en registers op voldoende wijze 
gevoerd. Doch alvorens af tc stappen van de specitde re
kenplichtighcid van het Economat, moeten wij nog daar
aan toevoegen, dat eene andere inrichting, hebbende 
tegenover het Economat dezelfde schikkingen genomen, 
cn waarvan ongetwijfeld door anderen hetzelfde voor
beeld gevolgd zal worden, het noodig maakt dat om 
elke verwarring te voorkomen, een onderscheid in de 
boeken van elk worde in acht genomen. Dat middel 
is zeer eenvoudig en bestaat in het verschil van kleur 
van het papier of van de omslagen. Alzoo zijn dc 
strookboeken van dc Vereeniging gedrukt in blauw 
met groene omslagen. Die van de maatschappij Linière 
zijn in rood gedrukt met omslagen van dezelfde kleur. 
Het is evenzoo met de aan de koopers afgegeven 
livretten, die grijs zijn voor de maatschappij Linière 
en rood voor de leden der Vereeniging. 

Opdat voor het Economat de rekenplichtigheid vol
komen zij en veroorlove dat op elk gegeven tijdstip 
de verkregen uitkomsten van een gegeven artikel 
kunnen worden aangetoond, moeten cr ook detailboe-
ken gehouden worden. De werkzaamheden, die daar
uit voortspruiten, schijnen bij den eersten aanblik 
moeielijk en uitvoerig, doch een behoorlijke verdeeling 
van den arbeid heeft de vervulling daarvan met een 

zeer beperkt personeel mogelijk gemaakt, zonder de 
veronderstelde moeielijkheden te veroorzaken. 

Wij zullen niet spreken van de voorname boeken, 
die op dezelfde wijze als in elk handelshuis gehouden 
worden; doch onafhankelijk van het dagboek, het 
grootboek, het kasboek, het brievenboek, de ontvang-
lijsten, correspondentiën en afschriften van facturen, 
die te zamen de geheele rekenplichtighcid uitmaken, 
hebben wij eenige detailboeken ingevoerd, waarvan 
wij hier de modellen geven. 

Model n°. G. Boeken waarin in volgorde van de 
datums en dc soorten met de opgebrachte verkoop
sommen worden overgebracht dc koopwaren, tlie in 
elke veertien dagen zijn verkocht, en waarvan de 
dagelijksche totalen moeten overeenkomen met een 
geregeld uittreksel van het klad- of dagboek n°. 3, 
en de bij n". 7"' aangewezen boekjes van uitgaven. 

Gelijktijdig worden twee gelijke boeken bijgehouden, 
het eene voor alle op bons geleverde koopwaren, zoo
welvoorde Vereeniging als voor de maatschappij Linière 
of elke andere maatschappij, die aan dc ondernemin
gen van het Economat zou deelnemen, het andere 
voor alle tegen comptante betaling geleverde koop
waren; want men houde wel in het oog, dat niets 
uit de magazijnen gaat, wat ook dc bestemming daar
van zijn moge, zonder dat het wordt vermeld in het 
kladboek ad-hoc. 

In een derde boek, wat de kolommen betreft op 
gelijke wijze ingericht doch van ccn anderen titel 
voorzien (Model n°. GMs), worden in dezelfde orde de 
verschillende afleveringen opgenomen, die voortsprui
ten uit bijzondere verkoopen, hetzij op facturen, op 
de livretten voor den dienst, voor de voeding van 
het personeel, enz. 

Model n°. 7. Bakkerijboek. Uit dit boek leert 
men de hoeveelheden koopwaren kennen, die voor 
de broodfabrieage uit het magazijn worden afgele
verd, en welke in een der kolommen van het boek, 
model n". ö'"', worden overgeschreven, zoodra de 
bruto prijs bekend is van het vervaardigde brood. 
Deze laatste uitkomst moet worden overgebracht 
op het hoofd van de bakkerijrekening, in over
eenstemming met de magazijnboeken (Model n°. 9 
hierna). 

Model n°. S. Magazijnboek. Dit boek bevat den voor
namen inhoud van den gcheelen voorraad der verschil
lende artikelen. Door de schikking der kolommen kun
nen wij: 1°. ons rekening geven van de vermeerdering of 
vermindering der verkoopen van iedere soort; 2°. naar 

willekeur den toestand der magazijnen nagaan, dien ver
gelijken met de cijfers van het schuldboek en met de hoe
veelheden door weging of meting van alle artikelen in de 
magazijnen gevonden, 3". zoo dikwijls wij dat noodig 
oordeelen, nagaan de voordeden of het verlies, aan
gebracht door een of ander artikel. Wij hebben om 
het nazoeken te vergemakkelijken en om meer duide
lijkheid aan dc schrifturen te geven, het magazijnboek 
in zoovele afdeelingen gesplitst, als de inrichting 
speciale kantoren telt. Alzoo maken de klcedingstuk-
ken cn de ellemaatswarcn het onderwerp van het 
eerste boek, de voedingsmiddelen, dc bakkerij, enz. 
dat van het tweede boek, en de kruidenierswaren, 
het aardewerk, ijzer, kramerijen, enz., dat van het 
derde boek uit. 

De verzameling van alle openstaande rekeningen 
van het magazijnboek moet sluiten na de opgemaakte 
balans van ontvangst en uitgaaf, met dc balans van 
de algemeene rekening der koopwaren in het groot
boek, omdat op de rekening van algemeene koop

waren worden gebracht: in debet alle facturen van 
inkoop en ontvangst, van welke koopwaren ook, en 

! in credit het bedrag der week- en veertiendaagsche 
staten, dat van de a comptant verkochte voorwerpen, 
en van andere op facturen en bijzondere livretten 

; voor dienst en huishouding afgeleverde goederen. 
Het nazien der schrifturen heeft dan plaats door 

vergelijking van de magazijnboeken met de algemeene 
rekening der koopwaren, een nazien, dat wij overi
gens vergemakkelijken door het opmaken van eenige 
recapitulatiestaten, waarvan n". 9 en 10 de verklaring 
geven. 

In hoofdzaak is op die wijze de omvang onzer 
rekenplichtigheid, die, goed begrepen en regelmatig 
gehouden, een volmaakte vergelijking veroorlooft, en 

ieder verlies, dat het gevolg der on-ons tegen 
derneming zou kunnen zijn, beveiligt, cn dat wij 
zonder moeite kunnen bespeuren, zoodra dat mocht 
ontstaan. 

M O D E L B O E K N°. 1. 

B O N - OF S ï E O O K E N B O E K . 

Onderlinge Arbeidersvereniging, g' 

N°. BON van francs, ff 
afgeleverd aan H 

Mechelen, den is . ^ 
De Secretaris, Be Ontvanger, 

De President, »1 

N°. 

Onderlinge Arbcidcmcrceniging. 

B O N van francs, 
afgeleverd aan 

De secretaris. 

Mechelen, 

De president, 

IS 

De ontvanger, 

in* 
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M O D E L B O E K N°. 

N°. 

B O N voor 
afgeleverd aan 

Mechelen, den 

B O N - OF S T E O O K E N B O E K . 

N°. Maatschappij Linivre Halinoisc 

francs, § B O N voor francs, 

afgeleverd aan 

I s w ter bekoming van koopwaren aan het Economat St. Jacques. 

Mechelen, den 18 
De Directeur der werken, 

MODEL N°. 2. 

L I V R E T . 
Inschrijvingen overeenkomende met het dag- of kladboek. 
Het lid der Vereeniging, bezitter van dit livret, moet het steeds bij zich 

hebben, als hij zich ter bekoming van koopwaren bij het Economat aanmeldt. 

MODEL N°. 3. 

D A G - O F K L A D B O E K . 
{Main courante.) 

In de eerste kolom wordt het volgnoinmer ingevuld, telkens als een kooper ccn of meer artikelen bij 
elke aflevering ontvangt. 

In de tweede kolom wordt het nommer van den bon ingevuld, waarop dc koopwaar wordt afgegeven. 
De derde kolom dient tot invulling van de bijzondere koopwaren, waarvan de hoeveelheden en dc 

prijzen zijn gedetailleerd in de kolom N°. 4 en het totaal voor elk artikel in kolom N°. 5. 
De naam van den kooper en de aanwijzing der waarde van den bon, waarop de artikelen geleverd 

worden, worden boven de leveringen geschreven. 
1. 2. 3. 4. 5. 

MODEL N°. 4. 

Na vooraf de recapitulatie van alle veertiendaagsche bons in volgorde van dc waarde en de afdeelingen 
te hebben opgemaakt, worden de daaruit verkregen uitkomsten in dezen staat ingevuld. 

S T A A T van het bedrag door de onderlinge vereeniging der werklieden van den 
Constructiewinkel te Mechelen voor mijne leveringen van levensmiddelen op bons, afgegeven 
aan de leden der Vereeniging van den 1™ tot den 15™ Januari 18 

Bedrag 
Aanwijzing van de verdeeling en dc afdeelingen. Namen der Ontvangers. der Afdeeling. 

MODEL N°. 5. 

REGISTER voor het naamsgewrjs uittrekken van bons, afgegeven voor ellewaren en kleedingstukken. 

De inschrijvingen hebben nfdeclingsgcwijs plaats. 

Dc in dc derde kolom ingeschreven bons worden elke maand samengeteld en het bedrag overgebracht 
op het generale verkoopboek der Vereeniging. 

Het totaal der betaalde tiende gedeelten wordt evenzoo elke maand uitgetrokken, om in credit bij de 
Vereeniging te worden overgebracht; men verkrijgt daardoor den nauwkeurigen toestand tegenover het 
Economat voor de ondernemingen in ellewaren, die bij tiende termijnen betaald worden. 

Door de aanduiding der tiende deelen, die betaald zijn, ten opzichte van de tiende termijnen, die niet 
betaald zijn, maakt men op gemakkelijke wijze een staat op van de nalatige betalingen. 

N°'. 
der 

bons. 
Namen. 

Waarde 

der bons. 

15 Januari 15 Eebruari 15 Maart 
Tienden 

to 
betalen. 

Tienden li Tienden 
te 

betaald. I, betalen. 

Tienden \ Tienden 
te 

betaald. betalen. 

Tienden 

betaald. 

Saldo 

der bons. 
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MODEL No. 0. 

Gedetailleerde opgaaf van de dagelijksche verkoopen en van de soort der koopwaren. 

Een nauwkeurige uiteenzetting der rekeningen van de dagboeken, de bijzondere livretten en van alle uitgaven in het algemeen, 
gerangschikt naar de soort der koopwaren, geschiedt icdcren dag. De totalen van elke soort worden ingeschreven in de kolommen 
van dezen staat op de aangewezen wijze, en wanneer het veertiendaagsche tijdperk geëindigd is, worden de totalen van een zelfde 
lijn overgebracht in het magazijnboek op rekening van het daarop betrekking hebbende artikel. 

Van de twee boeken volgens dit model is één bestemd voor alle verkoopen op bons, het andere voor die welke dadelijk worden betaald. 
Het Model N°. ü b i s dient voor alle andere uitgaven. 

Aanwijzing 

der 

Koopwaren. 
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boek. 

Van 1 tot 15 Jan. 18 
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MODEL No. 6b'«. 

Zie de aanteekeningen bij Model N°. G. 
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Aanwijzing van afgeleverde Koopwaren. 
Voor den dienst. 

Hoeveelh. Bedrag. 

Huishouding. 

Hoeveelh.' Bedrag. 

Bakkerij. 

Hoeveelh. Bedrag. 
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Facturen. 

Hoeveelh. Bedrag. 
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van 

Mr. 

Hoeveelh. Bedrag. 

Particulier Livret 
van 

Mr. 

Hoeveelh. Bedrag. 
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lijken ijver evenals de eigenaar, die zijn eigen veld 
bearbeidt. 

Hun loon, dat gelijk aan gewone verdiensten staat 
en zelfs meer bedraagt, ondergaat geene enkele korting; 
zij deelen ruimschoots in dc voordeden. Ingeval van 
verlies of van den onvoldoenden staat van het reser
vefonds, bestaat voor hen geene persoonlijke verant
woordelijkheid. 

Drie vierde gedeelten of 75 percent der zuivere 
winsten wordt aan dc beambten en werklieden toe
gekend; 50 percent daarvan wordt naar evenredig
heid onder hen verdeeld in verhouding tot hun jaar-
lijkschen arbeid, terwijl de overige 25 percent wordt 
gestort in eene lijfrentekas. 

Tot de voordeden zijn gerechtigd de beambten en 
werklieden, die in een algemeene vergadering bij 
stemming daartoe worden aangewezen. Om dcelge-
rechtigde te kunnen zijn, moet men aan de navol
gende voorwaarden voldoen: kunnen lezen, schrijven 
en zijn werk grondig verstaan, liet aantal der deel-
gerechtigden tot de voordeden bedraagt thans negentig. 
De hulpwerklieden, die geene deelgerechtigden zijn, 
worden niet vergeten. Hun aandeel in de voordeden 
wordt aangewezen of gcsuppleëerd door eene verhoo
ging van loon, hetwelk meer bedraagt dan dat der 
deelgerechtigden. Zij hebben ook het vooruitzicht 
op eene lijfrente; ook zijn zij de eerste candidaten 
voor de betrekking van dcelgerechtigde in de voor
deden. De vereeniging van deelgerechtigden in de 
voordeden van den patroon bestaat bij het huis Leclaire 
sedert het jaar 1842. 

bekomen is niet tot deze eerste soort van werklieden 
beperkt. Het strekt zich ook tot de deelgerechtigden 
en zelfs tot de hulpwerklieden en hunne weduwen 
uit, ingeval hun een ongeluk overkomt, dat door 
ongeschiktheid tot den arbeid of door overlijden ge
volgd wordt. Dc algemeene vergadering kan zelfs 
krachtens hare geheele volmacht eene lijfrente wegens 
ouderdom toestaan aan een werkman, die niet tot 
het genootschap behoort. 

Het bedrag der lijfrente of van het pensioen, dat 
bij uitdiensttreding wegens ouderdom uit de reserve
kas beschikbaar is, wordt door dc algemeene ver
gadering bepaald. Het minimum wordt op 500 en 
het maximum op 1000 francs gesteld. Aan het ge
heele of halve pensioen voor weduwen kunnen nog 
bijzondere voordeden worden toegevoegd, waaromtrent 
ook de jaarlijksche algemeene vergadering haar ge
voelen uitspreekt. Die bijzondere voordeden bedragen 
thans 350 francs voor hem, die niet in staat is om 
te kunnen werken; zijn jaarlijksch inkomen wordt 
dan op het minst tot 850 fr. verhoogd. Krachtens 
verkregen rechten zijn thans reeds 23 pensioenen 
geregeld geworden. 

Lijfrente, aan oude lieden bij uitdiensttreding 
of aan verminkten, ziekelijken en aan 

weduwen en weezen toegekend. 

Het recht op cene lijfrente bij uitdiensttreding be
staat uitsluitend voor de leden der Maatschappij van 
Onderlinge Hulp, wanneer zij vijftig jaar oud zijn, 
en vijf-en-twintig dienstjaren hebben, of wanneer zij 
tengevolge van ziekte of ongelukken hun kost niet 
meer kunnen verdienen. Halve lijfrenten worden aan 
weduwen en weezen toegekend. Om dcelgerechtigde 
in de Maatschappij van Onderlinge Hulp te kunnen 
zijn, moet men vijf jaar bij de firma in dienst zijn 
geweest en door de algemeene vergadering vooraf 
zijn toegelaten. Geen enkele jaarlijksche bijdrage 
wordt er gevorderd. Het recht om eene lijfrente te 

3. 

Hulp ingeval van ziekte. 
Begrafeniskosten. 

De Maatschappij van Onderlinge Hulp verschaft 
aan hare leden kosteloos geneeskundige hulp cn ge
neesmiddelen. Zij betaalt eene dagelijksche schade
loosstelling van 2 fr. 50 cent, gedurende de eerste 
zes maanden. Indien na dat tijdsverloop de ziekte 
ongeneeslijk is gebleken, beslist de algemeene ver
gadering of er redenen bestaan, om het pensioen toe 
te kennen. De Maatschappij voorziet bij overlijden in 
de begrafeniskosten, verzekert een tijdelijke toelage 
gedurende vijf jaar aan de weduwe van den overle
den deelgercchtigde en plaatst een kruis op zijn graf. 

4. 

Tegenwoordige bezittingen van de pensioen-
of lijfrentekas. 

De Maatschappij is rijk. Haar fortuin heeft haar 
ontstaan te danken aan de sterke aangroeiing der 
stortingen van de deelnemers in dc voordeden. Thans 
bezit zij eene rente van 21,000 francs. 

Voorwaarden tot toelating van leerlingen, en 
technisch onderricht. 

Leerlingen worden slechts toegelaten onder voor
waarde dat zij kunnen lezen, schrijven en rekenen. 
Reeds bij hunne indiensttreding genieten zij minstens 
75 cent. per dag. Een technische cursus is kosteloos 
voor hen geopend. 

6. 

Commissie van bemiddeling. 

Eene commissie tot vereffening van geschillen is 
samengesteld uit negen leden, waarvan vijf werklieden 
en vier beambten zijn, benevens den patroon, die 
rechtens president is. Zij wordt bij geheime stemming 
op dc algemeene vergadering door de deelgerechtig
den in de voordeelcn benoemd. 

Deze commissie in de maand Februari jongstleden 
gevestigd, regelt, behoudens beroep op de algemeene 
vergadering, de inwendige modelijkheden, die tusschen 
den patroon en de werklieden zouden kunnen ont
staan. Het wegzenden van een verbonden werkman 
kan niet dan door deze commissie uitgesproken 
worden, behoudens beroep op de algemeene verga
dering. 

7. 

Verkiezing der overlieden in de werkplaats. 
Aanwerving van beambten uit de 

werklieden. 

De chefs in de werkplaats worden voor ccn jaar 
door de vergadering der in de voordcelen dcelge

rechtigde werklieden gekozen. Zij kunnen door den 
patroon herbenoemd worden. In de zitting van den 
7c n Februari jl. heeft de vergadering bij meerderheid 
van stemmen dertig werkmeesters, die thans in be
trekking zijn, verkozen. Het is niet overbodig hierbij 
te vermelden, dat volgens de gebruiken, het per
soneel der beambten aangevuld wordt uit de chefs 
der werkplaats, en het voorbeeld bewijst, dat dc be
ambte patroon kan worden, wanneer hij de bewijzen 
levert, daartoe de noodzakelijk gevorderde bekwaam
heden te bezitten. Dat is de hiërarchie in de gelijk
heid cn dc toepassing van dc grondstelling: »A 
chacun suivant ses oeuvres." (Een ieder ontvangt 
loon naar werk), 

Controle over de verdeding der voordeden, 
door een daartoe gekozen com missie. 

De algemeene vergadering der in de voordeden 
dcelgerechtigde werklieden benoemt telken jare bij 
geheime stemming twee commissarissen, die met den 
president van de Maatschappij van Onderlinge Hulp 
belast zijn om kennis van den inventaris te nemen 
en de regeling van de verdeeling der voordeden 
tusschen de daarop rechthebbenden vast te stellen, 
doch dc patroon vertegenwoordigt dc firma, hij alleen 
regelt dc ondernemingen. Niemand heeft het recht 
den patroon in het bestuur te bemoeid ij ken, door 
eene inmenging, die in strijd zou zijn met een ver
standig beheer of met de bedoelingen der maatschap
pelijke verbintenis, hetgeen noodlottig voor dc belan
gen der onderneming zijn zou. 

D A N K B E T U I G I N G 
NAMENS HET BESTUUR VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DHR HOUWKUNST. 

Zoo is dan het kapitale en omvangrijke rapport, 
uitmakende het 20e deel der Bomuhundigc Bijdra
gen, zeer te recht genoemd den verdienstelijken en laat
sten arbeid van wijlen onzen vriend cn medebestuurder, 
den heer JACOB VEKHEV, voltooid en den leden ter 
waardeering aangeboden, nadat een niet minder be
langrijk rapport door de comntissie-J. F. METZELAAR 

cs. in het 18« deel van bl. 100—136, over het tee-
kenonderwijs op de openbare en bijzondere scholen 
in Nederland, was opgenomen. 

Het Bestuur acht het zich een aangename plicht, 
den leden van beide contmissiën hartelijk dank te 
zeggen voor de uitvoerige wijze, waarop zij en vooral 
de heeren rapporteurs hun mandaat hebben opgevat. 
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En wordt die dank aan alle leden, die beide rap
porten hebben onderteekend, aangeboden, niet het 
minst brengt het Bestuur zijne hulde aan wijlen den 
rapporteur, den heer JACOB V E R U E Ï , die al zijn vrijen 
tijd gedurende ruim twee jaren veil had voor de samen
stelling van bovenstaande 297 kolommen druks en 
dezen zijn arbeid met eigen hand neerschreef. Zich 
refereerende aan de woorden, door den Voorzitter ter 
gedachtenis van den vicc-voorzitter der Maatschappij 
ter algemeene vergadering gesproken en voorkomende 
in het verslag van 1873, is het Bestuur tot zijn diep 
leedwezen den heer JACOB VERIIEY den dank schuldig 
tot over zijn graf. 

Het zal wel geen betoog behoeven, dat dit zijn 
rapport het belangrijkste is van alle vroeger ingeko-
menen en aan het hoofd mag staan van alle in het 
tijdschrift der Maatschappij openbaar gemaakte weten
schappelijke stukken van gelijken aard. 

Wat al nuttige wenken en belangrijke niededee-
lingen bevat deze uitvoerige arbeid! Wat tal afbeel
dingen van arbeiderswoningen, details en honderd 
andere nuttige onderwerpen op het terrein van den 
ambachtsstand, treft onze aandacht in dit rapport! 

Hoevele gewichtige bijzonderheden bevat het, die 
de Internationale Tentoonstelling ons niet geven kon 
of die door den bezoeker onmogelijk konden worden 
opgemerkt, veel minder onthouden! En welk een aan
genaam herdenken laat de inhoud van dezen echt 
nationalen arbeid niet achter bij hen, wien de ten
toonstelling nog versch in het geheugen ligt, als 
hadde ze gisteren hare jubelpoort gesloten en hare 
vlaggen gestreken! Maar vooral zal de indruk gunstig 
zijn en blijven voor allen die geene gelegenheid had
den, de gevulde zalen van het Paleis voor Volksvlijt 
te Amsterdam in den jare 1869 tc bezoeken cn dit 
rapport kolom voor kolom, plaat voor plaat, figuur 
voor figuur willen nagaan. 

In waarheid, men moest een JACOB VERIIEY zijn 
en zijn geduldige nauwgezetheid hebben, om een 
arbeid te leveren, die door het Bestuur en zeker ook 
door vele leden lang zoo uitgebreid, lang zoo omvang
rijk niet kon en mocht worden bedoeld, als hij lust 
had dien te ondernemen en te voltooien. 

En toen het rapport in het najaar van 1S72 het 
Bestuur in handen kwam, deinsde het aanvankelijk 

voor de groote som, voor de uitgave benoodigd, terug, 
doch vond men bij overweging en met goedkeuring 
der algemeene vergadering van 1872 een middel, 
opdat het zou kunnen verschijnen zonder weglating 
van een enkele figuur of besnoeiing van een regel. 

Het Bestuur besloot, dat het 20 P deel der Bouw
kundige Bijdragen geheel en uitsluitend zou worden 
gewijd aan de 400 compacte bladzijden schrift des 
rapporteurs, den heer VERUEY, en meende dat deze 
reuzenarbeid bij hecren leden en het publiek gunstig 
zou worden ontvangen, omdat 't het eenige rapport 
van dien aard en omvang was, dat over de tentoon
stelling verschijnen zou. 

Het Bestuur is overtuigd dat dit rapport wordt ge
waardeerd met de belangstelling, die het in elk opzicht 
verdient, zoowel wat de omschrijvende toelichtingen, 
de vijf-en-veertig platen met 500 figuren en hout
sneden in den tekst, de weinig kostbaarheid en de 
wijze van uitgave als anderszins betreft. 

Het twintigste deel der Bouwkundige Bijdragen 
zal zeker niet behoeven onder te doen voor zijne 
voorgangers en al geldt die arbeid hier niet direct 
het hoogere der bouwkunst, men vergete niet dat er 
zich in het dagelijksch leven honderden omstandig
heden voordoen die, ofschoon van lageren, meer prac-
tischen aard zijnde, toch een zeer groot nut hebben 
voor velen, die de oplossing zoeken der vraagstukken 
van het hoogste belang in de dagen, die wij beleven 
en schier doorworstelen moeten. 

Het rapport mag zijn bescheiden recht doen gelden 
als te zijn een merkwaardige arbeid ter opheldering 
van vele sociale onderwerpen van het hoogste belang. 
Dat het licht zal blijven verspreiden op den weg, 
die voor den werkgever, den werkmeester en den 
werkman hier en daar en vooral in den laatsten tijd 
nog wordt beschaduwd, hiervan mag in de allereerste 
plaats de commissie zich overtuigd houden, en in dc 
tweede plaats veroorloven zich die gedachte dc be
stuurderen der Maatschappij, die het rapport-VERIIEY 
cs. met het grootste genoegen compleet cn publiek zien. 

Amsterdam, 13 Mei 1873. 
Namens het bestuur van de Maatschappij 

tot Bevordering der Bouwkunst 
de Voorzitter: J. H. L ELI MAN. 
de Secretaris: II. W. NACHENIUS. 

A L G E M E E N A L P H A B E T IS CH R E G I S T E R 
OP HET 20 S T O DEEL DER 

B O U W K U N D I G E B I J D R A G E N , 

U I T M A K E N D E H E T 

Rapport der Commissie, benoemd door dc Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in zake der Internationale Tentoon

stelling, gehouden tc Amsterdam, in het jaar I860. 

Aarden voorwerpen. Gebakken —, ingez. door DOUL-
TON & C°. te Londen, 230. 

Afvoerpijpen. Gegoten ijzeren —, ingez. door BIEGEL 
& WISSMAN te Amsterdam, 204. 

Ambachtsschool. Behandeling der vraag betreffende 
de inrichting eener —, uitgeschreven in 1858 en ingez. 
door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
234 ; — van de Maatschappij voor den Werkenden Stand 
te Amsterdam, 178. 

Ambachtsschool voor jonge meisjes te Brus
sel. Teekeningen, boetseerwerk en klein beeldhouw
werk, ingez. onder het opschrift: —, 18G. 

Amsterdamsen Werkmansbond. Ontwerp van den 
architect J . A. ROOSEBOOM voor een gebouw voor de 
maatschappij het — te Amsterdam, 141. 

Arbeiders-bouwvereeniging, opgericht dooi
de werklieden van de heeren BURMEISTEII & WAINS 

te Kopenhagen. Bescheiden betreffende het ontstaan, de 
werking en uitkomsten der Vereeniging, benevens ver
slagen en plannen van woningen, ingez. door de —, 132. 

Arbeidersvereeniging van 1800 te Kopenhagen. 
Qualqueteekeningen van woningen, ingez. door de —, 133. 

Arbeiderswoningen uit Nederland, 5; 18; ontwer
pen van —, niet in den Catalogus opgenomen, 81; — 
uit België, 8; 83; — uit het Noordduitsche Bond, 9; 
100; — uit de Oostenrijksch-Hongaarsche Monarchie, 
10; 113; — uit Frankrijk, 10; 114; — uit Groot-
Brittannië en Ierland, 10; 124; — uit Denemarken, 
11; 132; — uit Zweden, 11; 137. 

Asphalt en ha ar vilt, ingez. door ENGERT & ROLFE 
te Londen, 22G. 

B 
Bad- en Waschinrichting (Teekeningen eener), 

ingez. door de Société des Bains el Lavoirs d'Oulre-Meuse 

te Luik, 158; —, ingez. door de Société des Bains et 
Lavoirs puhlies te Verviers, 161; —, ingez. door den 
civiel-ingenieur CHABUT te Parijs, 163 ; —, ingez. door 
den civiel-ingenieur MINESCLOUX te Parijs, 165. 

Bad- en Waschinrichtingen uit Nederland, 13; 
155;— uit België, 13; 157 ;—uit Frankrijk, 13; 163. 

Badhuisje te Lochem. Plan van een —, iiigez. door 
K. M. SMIT te Lochem, 157. 

Bakken. Escauzijnsche steenen —, ingez. door D. WEE
GEWIJS te Amsterdam, 203. 

Balk- en roeijzer, ingez. door de Société anoni/me de 
Marc'melle et Couiltel te Couillet, 215. 

BAUII te Eschweiler. Ontwerpen van arbeiderswoningen, 
ingez. door —, 100. 

Beschrijving van arbeiderswijken metdaarop 
betrekking hebbende instellingen, ingez. door 
STAUB & C 0 . , te Kuchen bij Geiselingen in Wurtemberg, 238. 

Bewaarschool. Ontwerp eener — voor 200 kinderen, 
ingez. door den architect J . H. LELIMAN te Amsterdam, 
173; plannen der — voor zeer jeugdige kinderen te 
Sl.-Josse- ten-Noode, ingez. door LEBOEUF EILS te Brussel, 
187. 

BLANSJAAII (C.) te Leiden. Plannen van woningen, ingez. 
door — en ontworpen door leerlingen in de bouwkunst, 31. 

Boekwerken uit Nederland, 17; 234; — uit Frankrijk, 
17; 237; — uit het Noordduitsche Bond, 17; 238. 

BORSIG (A.) te Borsigwerk in Silezië. Plannen, enz. van 
de arbeiderskolonie te Borsigwerk, gebouwd door den 
architect JACKISCH te Beuthneu, ingez. door —, 102. 

Bouten. IJzeren —, ingez. door COIINIL WAXTELET, te 
Gilly bij Charleroi, 207; ijzeren schroef- en moer- —, 
ingez. door GUIMAUT te Gosselies, 211. 

BOUWKAS. Model van arbeiderswoningen, ingez. door de 
nanmlooze vennootschap de — te Amsterdam, 35. 

Buizen (Gebakken aarden), enz., ingez. door J. 



PILIPPO te Leiden, 191; —, enz., ingez. door Jos. MONSEU 
te Ilaine-St.-Pierre, 218; — voor scheorsteenen, ingez. 
door CREMERS & C N . te Boltward, 190. 

BULTMAN. (H. F.) Teekening van een op het platteland 
in de Haarlemmermeer gebouwde arbeiderswoning, ingez. 
door — te Amsterdam, 34. 

Bureau van Weldadigheid te Antwerpen. Teekening 
van eene wijk woningen te Antwerpen, ingez. door het 
—, 83. 

Burger-dag- en avondschool. Teekeningen der 
— te Utrecht, ingez. door den gemeente-architect te 
Utrecht C. VERMEYS, 184; idem der— te Amsterdam, in
gez. door den gemeente-architect te Amsterdam B. DE 
GREEFF JZ., 168; 170. 

Bijlagen tot het Rapport, 242. 
Bijzondere gebouwen of inrichtingen uitNeder-

land, 12; 138; — uit België, 12; 146; — uit Zwit
serland, 12; 154. 

C. 
CARETTE DOBBELS te Meulebeke bij Kor/rijk. Teekeningen 

van arbeiderswoningen, ingez. door —, 84. 
Cement, ingez. door DUYK FILS te Brussel, 209; —, 

ingez. door OSCAR HEBBELINCK te Chercq bij Doornik, 212. 
Ce me n t s teen en, ingez. door A. & J . CRULS te Brus

sel, 207. 
Classensche Fideicommis te Kopenhagen. Teekenin

gen van arbeiderswoningen, ingez. door de directie 
der —, 134. 

Compagnie des Mines de Houille de Blanzy. 
Teekeningen van arbeidswijken, ingez. door de—,114. 

D . 
Dagloon voor den bouwambachtsman. Twee ant

woorden op eene door de Maatschappij lot Bevordering 
der Bouwkunst in 1863 uitgeschreven buitengewone prijs
vraag: »Onderzoek naar de middelen tot verhooging 
van het —," 236. 

Dakbedekking. Vilten —, ingez. door WESTPIIAL, 
THEDING & C°. te Kopenhagen, 234; — van asphaltvilt, 
ingez. door GASSKL BECKMANN & C°. te Bielefeld, 219. 

D a k b e d e k k i n g » v i l t , ingez. door M. VAN HOLLEBEKE 
te Antwerpen, 217. 

Dakpannen, ingez. door D. DRA.USMA te Deventer, 190; 
—, ingez. door JACOB WOLTMAN te Heerenreen, 203. 

DAMME (GEBR. VAN) te Rousselaere. Lijnwaden, benevens 
teekeningen en photographieën van arbeiderswoningen te 
Boinelaere, ingez. door —, 85. 

Dankbetuiging namens het bestuur der Maat
schappij tot Bevorderingder Bouwkunst, 296. 

Dekkleed. Waterdicht gutta-percha —, ingez. door MAC-
KENO & C°. te Amsterdam, 197. 

Deurkrukken, ingez. door G. L. RÖIILE te Dresden, 220. 
DIRCKX (H.) te Rousselaere. Plan van arbeiderswoningen, 

ingez. door - , 88. 

Dorpsschool. Ontwerp van eene — voor 200 kinde
ren, ingez. door den architect J . DE HAAN te Amster
dam, 176. 

Draai neerbuizen en dakpannen, ingez. door J. B. 
DE MAIJER te Boom in Antwerpen, 213. 

Droogbuizen, aarden retorten, vuurvaste stee
nen en voorwerpen in terra-cotta, ingez. door 
JOSEPH CLIFF & SON te Zonden, 225. 

DUPONT (PAUL) te Parijs. Teekeningen van arbeiderswonin
gen, ingez. door —, 115; modellen van idem, ingez. 
door —, 115; aanteekeningen over de arbeiderswonin
gen der drukkerij van —, 244. 

DUYK FILS te Brussel. Ontwerp van eene arbeiderswijk, ingez. 
door —, 89. 

£. 
Economat St. Jacques, spaarinrichting te Mechelen, 

opgericht door den industrieel en architect J . DUYK FILS 
te Brussel, 148; 260. 

F. 
v. F . W . 86. Teekeningen van arbeiderswoningen, gemerkt 

—, ongenommerd en niet in den Catalogus vermeld, 111. 
FANIEN (Les fils de) te Parijs. Teekening van arbeiders

woningen en eene vitrine met schoenen en laarzen, 
ingez. door —, 121. 

FLEURY FLOBERT. Teekening van een blok woningen, ont
worpen door den architect A. F . ROBERT, vermoedelijk 
ingez. door —, ongenommerd en niet in den Catalogus 
vermeld, 124. 

FLOBERT. Teekening van arbeiderswoningen, blijkens op
schrift van den architect —, ongenommerd en niet in 
den Catalogus vermeld, 122. 

Fosses mobiles voor arbeiderswoningen. Teeke
ningen van —, ingez. door dr. ADOLF VOGT te Bern, 154. 

G . 

Gasor namen ten en gasbuizen, ingez. door W*. 
BI.EWS & SONS te Birmingham, 228. 

Gemeentescholen. Teekeningen van 19 openbare — 
te Amsterdam, ingez. door den gemeente-architect B. DE 
GREEFF JZ., 167. 

GERARD (JOACHIM) te Charleroi. Ontwerp van een blok 
arbeiderswoningen, ingez. door den architect —, 91. 

Gietwerk. IJzeren —, ingez. door A. DURENNE te Parijs, 
221. 

's-Gravenhaagsche wasch- en badinrichting. 
Model der —, ingez. door den opzichter VAN WEZEL, 155. 

GULDEN. (A. M. A.) te Zall-Bommel. Teekening van arbei
derswoningen, ingez. door —, 39. 

HABERSTON & PITÉ. Gravures van arbeiderswoningen van 
de architecten —, in de Engelsche afdeeling onge
nommerd aangetroffen, 130. 

HACK (A.) te Kopenhagen. Plan van te Frederikslad ge
bouwde woningen, ingez. door de directie der door — 
gebouwde woningen, 133. 

HERVEY PICARD. Teekening van arbeiderswoningen te Cli-
chg-la-Garenne, ontworpen door den architect —, 117. 

Hoefnagels en spij kers, ingez.door A. COURTOIS & C°. 
te Ham-sur-Heure, 218. 

HOSTE te Schaerbeek. Ontwerpen van woningen, ingez. 
door den architect —, 92. 

JANSSEN (G.) te Brussel. Model op Vs der ware grootte 
van eene arbeiderswoning, ontworpen door den archi
tect D . PEETERS te Brussel, ingez. door —, 93. 

JÉMOT (GUSTAVE), notaris te Epernay. Teekening van 
eene arbeiderswijk, ingez. door —, 116. 

Jongens-gemeenteschool N°. 3 te Gent. Teekening 
bevattende plattengrond, opstand en doorsnede der — 
(ongenommerd), 187. 

E . 
KLEIWEG DIJSERINCK (P.) te Haarlem. Model van arbei

derswoningen, ingez. door —, 40. 
Klinkers, ingez. door ROPS & FILS te Namen, 215. 
K ö n i g l i c h e Berg inspeetion te KönigsMtte. Houten 

model eener slaapstede, ingez. door de —, niet opge
merkt, waarvoor in de plaats een ziekenhuis, 104. 

Koning-Willemshuis. Teekening van het — met 
daarop betrekking hebbend geschrift, ingez. door ds. 
C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA, 143. 

LECLAIRE, A. DEFOURNEAUX & CD. te Parijs. Reglement van 
het huis — tot deelneming der werklieden in de 
voordeden van den patroon, 238 ; 292. 

Lood voor verglaassel, ingez. door de Société ano
nyme de Bleuberg-les-Montzen te Montzen bij Verviers, 215. 

Luchtververschers, ingez. door L. FINETte Brussel, 
209. 

Maatschappij »Les sans nom, non sans coeur" te 
Gent. Statuten en verslagen der —, alsmede eene op
standteekening van het schoolgebouw der —, ingez. door 
DIERMANS te Gent, 186. 

Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 
Modellen van arbeiderswoningen, ingez. door de —, ont
worpen door den architect J. H . LELIMAN, 42; idem, door 
den architect P. J. HAMER, 57; idem, door den architect 
J. DE HAAN, 63; idem, door den architect E. MOI.E-
MANS, 66; idem, door den architect D . J. SANCHES, 67. 

Maatschappij tot verbetering van den toestand 
der arbeidersklasse te Londen. Teekeningen van 
arbeiderswoningen, ingez. door de —, 125. 

Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord. 
Model van eene kolonistenwoning, ingez. door de —, 68. 

Maatschappij van Arbeiderswoningen te Kopen
hagen. Teekeningen van arbeiderswoningen, ingez. door 
de —, 135. 

MAME & FILS (ALFRED) te Tours. Ontwerp van eene arbei
derswijk van den architect H. RACINE, ingez. door —, 120. 

Marie-Henriette -bewaarschool te Antwerpen, Plan
nen der —, ingez. door A. VAN DER CAMP te Antwer
pen, 185. 

Marmer cement, ingez. door DE LINT & C». te Bot
terdam, 196. 

Marmersoorten, ingez. door PUISSANT FRÈRES. te Mer-
bes-le-Chatean, 214. 

Materialen en bouw onder de el en uit Nederland, 
14; 189; — uit België, 15; 206; — uit het Noord-
duitsche Bond, 16; 219; — uit Frankrijk, 17; 221; — 
uit Groot Brittannië en Ierland. 17; 221; uitDenemar-
ken, 17; 233. 

M.vTZON (N. P.), metselaarsgezel te Göteborg. Ont
werp van eene arbeiderswoning, ingez. door —, 137. 

MEIJER (JACQUES) te Berlijn. Teekeningen van arbeiderswo
ningen, ingez. door —, 107. 

Meisjes- en bewaarschool te Gent. Gravure bevat
tende den plattengrond en opstand eener — (ongenom
merd), 186. 

MEKKING (JOH.) te Bennekom bij Wageningen. Teekening 
van arbeiderswoningen, ingez. door —, 70. 

Metselsteenen, ingez. door L . W . C. BERVOETSte Kam
pen, 189; holle gipsen —, ingez. door J . F. VAN DEN 
BRINK te Overschie, 189; Utrechtsche —, ingez. door 
KISTEMAKER & C°. te Jutphaas, 194; —, ingez. door 
WAI.LAND & TIIORMANN te IJsselstein, 202. 

MEURS (W. L . VAN), secretaris der Vereeniging 
tot verbetering der Arbeiderswoningen te 
Zwolle. Teekeningen van arbeiderswoningen, ontworpen 
door de architecten W . en F. C. Koen, ingez. door 
- 71. 

M i n i s t è r e de l'instruction pnblique et des 
cultes. P l a n s - m o d è l e s pour la construction 
des salles d'asile. Paris. PAUL DUPONT. 1861. 237. 

Muurver nis. Fransch —, ingez. door DE LINT & C°. 
te Botterdam, 196. 

N. 
Nommers van den Catalogus, niet waargeno

men door de Commissie, 18; 124. 

O. 
Ondersteuningsvereeniging te Christianskavn. Tee

keningen van verschillende gebouwen of eene verzame
ling van arbeiderswoningen, ingez. door de —, 135. 

Onmisbaar meubelstuk, ingez. door J . DUYK FILS 
te Brussel, 149. 



Ornamenten van Portland-cement, enz., ingez. 
door REDEKER & C°. te Amsterdam, 200. ' 

Ost-Preussische Lan d wi rthsc haftl i che Cen
tral stelle te Königsberg. Boerenarbeiderswoning, in
gez. door de —, 107. 

Overzicht der volgorde en onderwerpen, dooi
de Commissie ter tentoonstelling ontmoet, 6. 

P . 

Pannen, bakken, muurtegels, enz., ingez. door 
GEUR. RAVENSTEYN te Westraven, 100. 

Parketvloeren vun zandsteen. Geslepen —, ingez. 
door FRANZ WENCK te Carlshafen (Pr. Hessen), 220. 

Patent-asphalt vilt, ingez. door JOHN MAYOR STILL 
te Amsterdam, 107. 

PECK & C". te Amsterdam. Inzending van —, 107. 
P h o t o g r a p h i e ë n van een gebouw voor ee ne ar-

beidervereenighig te Uüteborrj, ongenommerd en 
niet in den Catalogus vermeld, 137. 

PLESSNER te Berlijn. Ontwerp voor een kost- en slaaphuis 
voor 150 arbeiders aan de havenwerken te Kiel, ingez. 
door —, 109. 

Pompen. Verschillende soorten van metalen —, ingez. 
door BOEKK & HUIDEKOPER te Groningen, 205. 

POPPEN (AUGUST), President der erster Brünner 
Credit -Verein f ür Ge werb trie bende te Briinn. 
Teekeningen en gedrukte bescheiden van arbeiderswo
ningen, ingez. door —, 113. 

Porti and-cement, ingez. door DE LINT & C°. te 
Rotterdam, 195. 

Pottenbakkers werken, ingez. door GALLICIIAK & C°. 
te Londen, 227. 

B . 

Rails, enz., ingez. door DE DORLODOT te Aeoz en Cha-
telinau bij Charleroi, 207. 

Recueil de plans, etc. par SCIIAECK-JAQUET, uitg. van 
GUILLAUME FIEK, 1803. 239. 

Remontsleutels, ingez. door KROYMANS te SI. Gilles, 212. 
REY AINÉ te Brussel. Teekeningen van arbeiderswoningen, 

ingez. door —, 90. 
Rioolbuizen (gezondheidsbuizen), ventilatie-

toestellen voor riolen en vuurvaste steenen, 
ingez. door EDWARD BROOKE & SONS, te Huddersfield 
(Yorkshire), 221. 

Rioolstelsel bij het gesticht Meerenberg, in 
toepassing gebracht door den architect A. VAN OER 
LINDEN, 138. 

S . 

SCHARRATII (WILH.) te Bielefeld. Plannen en bescheiden van 
gebouwen en werktuigen voor arbeiderswoningen, fabrie
ken enz., ingez. door den architect en ingenieur —, 109. 

Scholen uit Nederland, 13; 107; — uit België, 14; 185. 

Schoolgebouw. Ontwerp van een — voor 300 kinde
ren, ingez. door den architect J . DE HAAN, 176. 

Schoorsteenkap, ingez. door H . STEVENS te Koog ajd 
Zaan, 201. 

Schoorsteenmantels, ingez. door GCILLOT & SMIT te 
Amsterdam, 191; —, ingez. door M . KUIPER te Amster
dam, 105; —, ingez. door G. & J . COOL te Sneek, 204; 
—, ingez. door RICHARD CONVENANCE & C°. te Salles bij 
Chimay, 206; —, ingez. door MIGKOT & SIEGLITZ te 
Brussel, 213. 

Schoorsteenpotten, enz. Gebakken aarden—, ingez. 
door K . & C. JONKER te Gouda, 104. 

Schul- und Fortbildings-Anstal ten zu Berlin. 
Berlin, M . RIETHE, 239. 

SCHUYT (P. G . VAN DER) te 's-Bosch. Teekening van een 
blok arbeiderswoningen, ingez. door —, 72. 

Sloten, enz., ingez. door J . J . BOECKSTIJNS te Meehe-
len, 200. 

Slotwoord der Commissie van Rapporteurs, 
239. 

S m e e d ij z e r w e r k e n, ingez. door M. J . ENTUOVEN & ZN. 
te Zall-Bommel, 101. 

SMIS (M. K.) te Lochem. Teekening van arbeiderswoningen 
op het platteland, ingez. door —, 72. 

S o c i é t é anonyme de Marcinelle et Couillet. 
Teekeningen van arbeiderswoningen, ingez. door de —,97. 

S o c i é t é cooperative des fourneaux écononiiques 
sous la preside nee de Mn. GUSTAVE JANSSEN. D . 
PEETERS architecte a Bruxelles. Teekeningen niet het 
opschrift —, voorstellende eene inrichting, ten doel heb
bende goedkoop en goed voedsel aan den arbeidersstand 
te verschaften, 147. 

S o c i é t é v e r v i é t o i s e . Teekening van woningen, ingez. 
door de —, 99. 

S p ij k e r s, ingez. door A. DA WAKS & H . ORBAN te Luik, 207; 
—, ingez. door SEMAL & C°. te Fontaine-t'Erétpte, 215. 

STAMM, Commerzieurath te Neukirchen. Teekening 
van arbeiderswoningen, ingez. door —, 110. 

Stankafsluiters, ingez. door de WED. J . G. VOS & ZN. 
te Amsterdam, 201. 

Steen. Verzameling blauwe —, ingez. door O. PEKNAART 
WINCQZ, te Felug (Henegouwen), 213. 

Steenen, ingez. door A. J . VAN HOYTEMA te Kuilenburg, 
192; —, ingez. door MULLER & C°. te Valkenburg, 
197; — (zeer fijne) of mozaïek- en majolicawuren, ingez. 
door MAW & C°. te Brosely (Shropshire), 232. 

STOOPS (GERARD) te Tie/. Teekening van zeventig wonin
gen voor de arbeidende klasse, ingez. door —, 73. 

Teekeningen van slaap- en kosthuizen te Lon
den, ongenommerd en niet in den Catalogus vermeld, 131. 

Tegeltjes, enz., ingez. door VAK HULST te Uarlingen, 192. 

Uitspanningsplaats voor werklieden. Ontwerp 
door leerlingen in de bouwkunst vervaardigd van eene 
—, ingez. door C. BLAKSJAAR te Leiden, 140. 

Vensters en vloeren, beton-Coignet, ingez. door 
J . LEFEBVRE & C°. te Antwerpen, 213. 

VERBURGH JR. (K.) te Nijmegen. Teekening van woningen 
voor gehuwde en ongehuwde werklieden, ingez. door —, 75. 

Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse 
te Amsterdam. Woningen, ontworpen door den architect 
P. J. HAMER, ingez. door de —, 22; werkzaamheden 
der —, 26. 

Vereeniging tot Verbetering der Woningen 
voor de Arbeidende klasse te 's-Gravenl/age. Wo
ningen, ingez. door de —, 18. 

Vereeniging tot het Bouwen van Arbeiders
woningen te Anltoerpen, Houten model eener woning 
op Vio der ware grootte, ingez. door de —, 98. 

Vereeniging van Geneeskundigen te Kopen
hagen. Teekeningen van arbeiderswoningen, ingez dooi
de —, 136. 

Vereeniging: « E i g e n brood bovenal" te Leeu
warden. Ontwerp van verbeterde woningen, gebouwd 
naar het plan van den architect J . DOUMA, ingez. door 
de —, 76. 

VERMEYS (C), gemeente-architect te Utrecht. Tee
kening van het te Utrecht te bouwen kosthuis voor 
honderd ongehuwde ambachtslieden, ingez. door —,78. 

V i l t tot bedekking van daken, ingez. door JAMES 
HARDIKG te Londen, 228 ; —, ingez. door ERICHSEN & C°. 
te Kopenhagen, 233. 

Vloersteenen. Zeskante —, ingez. door DE LINT & C°. 
te Botterdam, 105; natuurlijke —, ingez. door J. Joos-
TENS te Antwerpen, 212. 

Vloertegels en dakleien, ingez. door E . BELLINGER 
te Canb ajd Rijn, 219. 

Voorwoord der Commissie van Rapporteurs,!. 

W 

Wandelingen te Parijs in het bosch vanBou-
logne. Parijs. A . ALPHAND. 237. 

Waterfiltreer, ingez. door J . DUYK PILS tc Brussel, 
149; 151. 

WATSON (JOHN EDWARD) te Newcastle-on-Tgne. Teekenin
gen van arbeiderswoningen, ingez. door —, 127. 

Welf steenen. Vuurvaste —, ingez. door DE LINT &Cn. 
te Botterdam, 196. 

Werktuigen, ingez. door LANDRÉ & GLINDERMAN te 
Amsterdam, 206. 

Werktuigen tot rookverdrij vi ng, ingez. door C. 
JANMART te Amsterdam, 103: —ingoz. door A. .TAXMART 
te Amsterdam, 194. 

Wielen en geplet ijzer, ingez. door J . ZIANE, régis
seur de la Société- anonyme de la Providence de Mari-
chenne-au-Pont, in Henegouwen, 218. 

Wohngebiiude , Schulhiiuser, K i r c h è n für Ar-
beiter und niedere Beambte, ingez. door ERNST 
& KORN te Berlijn, 238. 

Wohngebiiude für 8 Arb ei te rfamili e n der Kö-
n/gl/n/te (Pr. Schlesien), 105. 

IJ. 
IJzer- en koperdraad, ingez. door AD. FIX te Molen

beek St. Jean bij Brussel, 209. 
IJ z e r en steenkolen, ingez. door JOHN BROGDKN & SONS 

te Fondw bij Bridgend, 220. 
IJzermonsters, ingez. door VICTOR GILLICAUX & C°. 

te Charleroi, 210. 
Ijzerwerk, ingez, door J . B. ROMANS te Beek, 200. 

Z . 

Zink en Bl ik werk, ingez. door de Sociétéliégeoise pour 
la perforation des métanx te Luik, 218. 

Zink en Zink ver fa toff en, ingez. door de Société des 
mines et fonderies de zinc de la Vieille Montague te An-
gleur (Luik), 216. 

Zink voor galvanisatie, ingez. door de Société ano
nyme de Bh'yberg-les-Montzen te Montzcn bij Verviers, 215. 
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a l 

d 
d 1 

Situatie. 

B t s M 

Penoocl. 

a Aamers. 

é. San oen. 
0. Portals'; metprivaat en /Paso. 

d. Slaap/earners. 

Schaal /a 250. 

Ontwerp van een irandvrg wsongeèouw voor gehuwde ar helders. 

Fig. 74. 

Boven plan 
Fig. 76. J.H.Lsli-nan. Arci. 

Brieden vlan. 
'Jcorsneoie ovei CD. Beo roer 

a Berpi'laiUf. 

o* Bedstede oer ouders. 

c dedibanie.'i roormeis'es. 

d .den voor 'onoerw 

e Fast?''. 
f Koolepiaatstn. 

n. Portal; v 

i Trappen 

p. Puirwen voor witsteen 

aatiregtianAtvaterton. 

g A'agcheis. 

vJt 

behels ontwerp ran twee tgeèouioen. waarin Zo0 woningen voor arbeidende klassen- op een èepaadd f er rein. 

ioehehoorende aan di Vereenig-inj . OÜLCPPO te Amsterdam. 
( niet gebouwd l 

J H Zelmtan, ank1 

Fig. ZO. 

Opstand. Fg. 77. 

Plan v. d. heg. grond. 

Open terrein Open terrein. 

Fig.7*. 

loorsnede over AP. 

Cchaal van '!o.'. 

Zegende voor net voor-en ao/tteryeh •oxio. 

a. 

è 

Toon -rame v 

arealen wc.a-. •? 

•fr as reraierino ei tamers 

c. 

a Slaapplaatsen .fier hover.: 

e AóoJrhagcheis. 

J'. Aksten. 

a IVoofihjficr rist siocfr-ris 

h PCinder • slaapplaatsen. 

/ Doorlaope.id privé. 

hr. Overdekte vuilnisbakken. 

I. A'ohrers tof :'i die hakken. 

71. Brandvrije trappen, 

oi. Fitgaiaen naar de. achterplaatsen. 

Zv elke woning is duinwater aangehraot. 

lid Vaoraehcwr herah h v& -- to Woningen 

„ddiieroehoau- „ J«4 = /i 

hoven den doorjang. 

foi:rAu.faïjefytó*ge*i ivf deel Sfftid^yevf 7i der-w 



PI s. 

Bekroond Ontwerp van do woningen voor Ambachtsgezinnen. 

Helft der facade. Fig. dl ^ Jff.Lelinuut.Jrea» rfelft der doorsnede over de Ign Pq. 
< 2 3 > A Jk 

1 y f l ^ J 
Flan v d fog grond. 

n 4 .-^W} - f ' - r - f W ' 
y[ *t . , j N3=I i . A I P mm • "Z ! "* \ \ \ . * j i . * I 

Pe>-/wogdvoe?ipa4? 

Renvooi. 
i. Koon kamer. 
Z Slaapvertrek. 
3. Winkel. 

Keuken . 
5. Gootsteen en privaat. 
6. Ingang. 
7. Open plaats, 
ê. Gany tot reiniging der vuilnisbakken. 

J. Afgescheiden open plaats. 
/O. Privaat- put. 
it. Waterton. 
.'2. Vuilnisbakken. 
rS. Verhoogd voetpad, 
rb. Togt portaal. 
15. -Bergplaats voor èrandstorTen. 

16. Kasten. 

17. Grootte openplstads. 
t3. Afgescheidene'openplaats, 
to Trivaal pul. 

FigJl. 
f v \ Gevel opstand. 

Ontwerp van twaalf Arbeiderswoningen de' J: of laagste Masse voo~ Amsterdam. J.N.Zeliman. Arek. 

Doorsnede1'] over AP. Fig &?• 
Plan begane grond. 

Ben voo i. 
a. S.'aaor.'aai! ..<" Ouders, 
i. ; .ie- meisjes. 

\ c. . é~. 'ongens 
d. Stookplaats, 
e Aanrsgfhnken. 

- — y ti .Kisten -rit gootsteen. 

N°SS. 
Fig. Si. 

Doorsnede n n over C d. 

Tig. S3. 
Plan begane grond. Ontwerp van 6Arbeiderswoningen 

der Is!' of hoogste klasse 

voor Amsterdam. 

J.h'Leliman. Anh. 

Benvooi. 

a. Portaal. 

S. Slaapplaats der ouders. 

c. Psgtbank. 
d. Portaal en kast. 

e. Slaapplaats der Jongens, 

i r f meisjes, 

k Kasleji 

, Schaal van /200. 
S , t l 3 l S 6 7 i ? vX. 

Fig.37-
f\ Doorsnede over cd. 

Ontwerp voor 6 Arbeiderswoningen der2/ 

oF middenklasse voor Amsterdam. 

u-HBelfnan Jrch. 

Renvooi. 

u. Slaapplaats der ouders. 

b. .. de- jongens. 
c. . de- "ietsjes. 
d. 'Kegtiani. 
e. Stookplaatsen. 
F Vuilniskokers. h Kasle/l. 

j7. Frives. i Gootsteen 

Schaal. 
viK. i i t S l f ê f t f »M 

http://Jff.Lelinuut.Jrea�


F.gJD-

B~ituw gebouwde Woningen, door de Bouw • Maatschappg . Concordld " aan de Zynbaans. 
orachf en in ze. Flandsstraat te Amsterdam. 

P.J.Jfamcr. Architect. 

Henveoi. 

a Voorkamer, 
i. Achterkamer 
C. Vertrekje. 
d. Portaal. 
e. Binnenplaats. 

Pi Pomp met lantaart. 
o. Doorgang. 
A. Winkel. 

Fie /0&. 

Pos-snede A/olA 

Kg. /O/. 

Lyniaans yacht 
Schaal la 1000 

3 J E 

Verdieping 2'f Vtrdie 

Blok A. 
Pit. 100 

Ftp. /Od-

%mw. ir.fi 
m 
mm 

r |H 
M M 

Verdieping gelgkstraats 
Blok A . 

e ig /a I .ty /Af 
Voorgevel. IBlokB. 

Pij. /OS. 
Doorsnede 

i 

J J 
BMB. £ 1 -3.£E. \ Z . 

a IE 

Boven verdiepingen 

nttr 
fflflBB. 

jl—I •• ' 

Jlfl 
fl 

Schaal / i 

Drie Mokken, bevattende te zamen 87 Woningen gelegen aan de Wester- ta Anjebiersstraten, gebouwd door dt Jouw Maatschappg 

. COP?COrdia " te Amsterdam. 
P.J.Hamer. Architect. 

Flg./U. 
. 3/ ce 

An-elierserraat. 

Plok C. 

Fit. tló. 
Fig. /(g. 

Jvstand óisvf! (An/tliersstraatv'Jftok C. 

BbkC 

Lr 

BlokB. Fig.vj. 

r n 
pi 

1 jü E11 Ji 

• li» 
n 1 
IE 

— T H 

Westerstraat. 
0/ Sc 

Schaal -'oor de Situatie > a 1000 

Blok A. 

iff < t ' 

Flj.117. 
Oosrand GevelIÜTesterstraat • Blok A . Fig. no". 

Fig. itS. 

i i i j 

'hstand Seoel. I' Binneiplaats./BlokB. 

r r r r II r I 
B i i l L E I I I 
f f f f r! FFF; 

a. Voorkamer 

h. .dehterkamer. 

c. fVocnicamer. 
d. Slaapkamer, 
e Portaal 
V Doorgang. 

Keuken 
h. Plaats; e. 
i Binnenplaats met hleekvelder. 

gaslaiitarc/i en oemp 

Penvooi. 
a Woentcamer 
è. Slaapkamer 
C. Voorkamer. 

a. Ac.iter.tarner. 

e Portaal. 

jZ Doorgang naar 

Fry. //O.' 

Doorsnede • 

Blok van 72 Woningen, gehouwd door de Bouuo- Maatschappij.Concordia" op een terrein, oe legen op den beek 
Fig.///. der Westerstraat en Zj/nbaansgracbf. te Amsterdam. 

t l 

Pd.BTamer, Architect. 

L.T f iJJ T f tW ËLfl fi T, fl I f . 1... 
r j r r r j r 

F:<7. ro<9. 

Opstand van een peaee/te tfar Vooryivels- Platte erend van ten jeaee/te Ser verdiepiw? 
jèlykst7'aats 7anf6 de Westerstraat. 

Westerstraar. 
Schaal ld /OOO. 

Ontwerp van >>en& huurt A-oeiderswoningen. 
d. de Baan. Arch.1 

Fig. 12/. 

Plan v. d. bovenverdieping. 

Schaal /'a 200. 

ScOaai'.'a Zooo. 

i j t 7 t f 'o Of-
Schaal /d ZOO. 

\iecitdr van B de Vries O 

http://ir.fi
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PL 8 

Ontwerp van 3 Arbeiderswoningen. 

J. de Haan. Arch? 

Fig. /U. 
TTf Doorsnede over AB. 

Fig. 126. 
Opstand, 'achterpcveil i 

Ontwerp van J Aroeiderswaninyex o/idrremdah-
Fig./2y. Aide Haan, Arch.* 

Opstand. 

Fig. /SO. 

Algemeen Plan. 

Schaal 1:200. 
2 J t S t 7 i j 19 Ü. 

Ontwerp eener Buurt van 72 Arbeiderswoningen op een bepaald terrein. 

J. de Haan, Arch S 

Kwa/cleelsgtt A 
« » JoTt. 

^ Wo&nkamer. 

Wean kamer. I 

Schaal / : WOO. 

>/fJr van, fi dr fftct J'1 



Ontwebp van eene Buurt drie/derswaxinfen. 

Voorgevels 
Fig. /i-/. 

Doorsnede oyer A3. 

Fi. 
Ü7T 

Renvooi. 

j Fortaal 
/ Woonkamers. 
c Stookplaats 

d Gootsteen 

e Privaat. 
Jl Slaapplaatsen-. 
J. Fasten 
i dekteruitfang. 

i. Fe/de -fe.it. 
fr Bleekveld. 
I. Trap naar de Zolder 

\Wfr 

Doorsnede over CD. 
MX. 

F/f/SS 

J/ZFFlle, 

Doorsnede over' PF. 
ms. 

Fig.lJg. 

'[51 

in 1 i II 
ta l 

R 
L a 

P n i 
i ^ 

H 3 di • 
• H i , P 

i— i i 

I u 
CL. . . 

BeWonuitzsn 
N'/voori. qexirt;i£j< 
2V/Z„ Z ., 
M'J „ Z „ 

Platte Gronden. FiaUd. 
Fa. /SS. 

te Ingang v d. doven won 

t ' 'I " 
PL 

t7„* '/fu. a'osr I'Moltmans. 

. . . . / * o j y . 
Situatieplan 

Ontwerp ran eene iuurf Arleidersiooningi •en 
dntio. door DJ Sa tries. 

Fie. /4S. 
Situatie plan. 

Platte Grond. 
Fio /6i-

deneden • verdieaiiu 
Fig. /i-S. 

loven - verdieping. 

Pemvoi. 
voc - deneden en bovenverdiep 
A Htooiramers 
F F:nde-s.ajplrar?ers_ 
C. '.'.'aso.ivlaatsen ^jgjflF j 
J). Portalen 
S Aasren. 

Sckaa.' voor ket Situatie • Plan /:2ooo. 

So/iaal voor de Platte Grond en Jvstand. /:?vo 

O l i J A l i J l o l O 'S 

F Trap 't lovemerdiepmj 
G Zcldt-trap 
F. Stoornissen 
I FoeAyeurnuiiet! 
F Privaten 

Zo Mc! 

http://-fe.it


Arbeiderswoningen ten viatte lande, 
tngcjonden door M X Smit 

fe lochem: 
FglS/. 

t opstand. 

-n rr 11 o —o n D " 

i2L_ tt 
Fig/So'. 

Platte Grond 

T - m 
Renvooi. 

a Woonkamer. 
h Opkamertje, waaronder* 

• S 
^ irelder. 

c. Deei. ; 

0 

r 

34 5 i 
L 1 

Jfenvooi. 
d. Stallei/es 

J <?. Waschkeuhen 
J\ Slaapplaatsen. 

0 Fast. 

Sohaai ia Zoo. 

~'rh ïeiderswoningren te Jiet, 
ingezonden door tr.Sfoops. 

Fa.. 'do 
JpsiandFy'weg. 

Arbeiderswoningen ie 's FSertogenboscb, 

ingezonden door PG.o d. Schugt. 

Po. /SS. 

Opstand. f = f ' 

Fig./SS. 
Booenwoi.ina. 

Fg /Si. 
Benedenwoning. 

Fovea. 

pi en•vocn. 
a Woon/rjms 

X è tranp. 
o Achterkamer: 

: d Slaavkanrer. 

Schaal 1 a 200. 

r 
SA 

J L J 
Bgweg. 

a Woonkamers 
h Siaapkame.'ö' 

• •".»>' is. 

: Portalen 
e. Slaapplaatsen. 
f Fasten. 

Henveoi. 
g Stookplaatsen 
h Bsrapl. voorbrandstoF 
i. Zoldertrappen, 
/r Feldert'rappen• 
.' Pompen 

. m. Ventilatiekanalen. 

Schaal lit Zoo. 

Ftd/St. 

P.atte grond. 

F T 
«Tuf 

1 ' J — 1 . I 
Benwal. 

o Woonkamer. 
d~ Werkplaats 
o Slaacvlaatsen. 

Arbeiderswoningen te Ngmegen, 
ingelanden door /('Verlurgh Jü 

Fig. liZ 
Ovstand. 

Li 
EB-

Sg. lór. 
Blafte Grond. 

g.Jo 

Schaal la ZOO. 

Arbeiderswoningen re leeuwarden. 

Pig /ói. 
Opstand. 

d Zlovma. Arch. 

Fip./és. 
Boorsnede. 

1 
Sckadl / d Zoo. 

Fy/éS 
Situatie, 

/it Tl 

Tbemwï. 
d Zoldertrap 
e Portaal. 



Ontwerp pan sere Fost.huis voor Ambachtslieden te Utrecht. 

Fig /// 

Ycctevet 

C Vermigs. deeds' 

.ojeve.. 

1 n 
i i 

i 

mm 

1 E c 

Miffili L ' L ' l l i J L ï T I T I 
Utfl H l J J I B I B I M I 

a Vestieule. 
e. Oa.vae/i. 

e. Ubnina cc.-;cie/ye. 
y Feukeh. 

0~. Pigkeuken. 
UK 

Renvooi. 
h. Berjpt.voor drana'st. 
:. Provisiekamer. 
t' portierswoning. 

.. Jvei plaatsen, 
m. Slaapkamers, 
v. Secreten e.i Waie>-nl. 
o Wasehplaatsen. 

• f - f -
Schaat' IFOO. 

Fenoooi. 
a Prappertaien. 
s. Gangen 
e. Zalen, 
a. Slaapkamers, 
e. See-eren en IVaterol. 

/. Faschplaatsen. 

Pij /<U. 
Ovsrand. 

Arbeiderswoningen\ ingezonden door . 

Arbeiderswoningen te Dordrecht. 

Fegr/d 

Opstand. 

F H' Petit. Arek! 

T T tl 

Fig. VS. 
Benedenwoning 

Si II 

Benvoci. 
a Woonkamers, 
i Slaapkamers, 
e Feukens. 
d Portalen 
e. Privaten 

Schaal ia 200. 
Fift/2. 

Situatie. 

• -• JJ Se 
Schaal ld /OOO. 

Arbeiderswoningen, ingezonden door 0 

Ptg.irg. 
Opstand 

FIJ. 177. 

Platte 'jrond. 
Fig./7S. 

Doorsnede. 

Schaal ld 200. 

Arbeiderswoningen. ingezonden doer .? 
Fig. id/. 

Opstand. 
Fa /So. 

VI .1 
. ia. te jrona 

u' a Aenwooi. 
a Wooika/ver 
O Slaapkame". 
c Voorportaal, 
a'. dckterportaal. 

Schaal / a PVt 



Jntwerr voor Arbeiderswoningen, aan den Awakheldgh te Utrecht. 

ingezonden door ? 

Fig. /SS. 
Plan leganen grond. 

Fig. /gd. 
Pion Bovenverdieping. 

Arbeiderswoningen te. 

Fig /gs 

fjRelgie.J r ^ M 

Algemeen Plan. 

ilJLi: :' ••: 

zamen lS2 woningen. 

' 1 ' 

Renvooi. 
a Woonkamer 
i. Slaapkamer 
c Feukentje 
d Fuin. 
e. Pomp. 

Fig. If2 

3'Tgpe. 

d 

a 
too 

Halt'Plan A /AlgemeenPlan.) 

Arbeiderswoningen te Meulcècïe. West Flaa/iJtren België. 

Fig./gr. 
Opstanden 

Fig./gé. 
Boven Verdieping. 

Schaal /a 200 
, Bllllll 1 1 i I I I I I I I- ASoMeters vcar de vpst&nx £•? olatte yrpndt 

Fig. /f5. 

d. 
c. 

A 
j 

Renvooi. 
Salons, 
kevie as. 
Furtau. 
Overwelfde plaats. 
Trappen 
Fetdertrap. 
Magazgn 
Stallen. 

privaten. 
Fe.'a'er 

g.go. S. 20 

Schaal la iooo 

w J9 it S9 69 79 er ir w Meters /v.v at Situjieu. 
Fg.tO*. 

Situatie. 

tic? voet. 
I !'. f-r.'< 
m S.:.w 
n i/ndcrwttaersw* 

Cr.i 'ge. 
v Portaal 

I 1 J . J f J i ' i [ J l I r i T i \ l 1 L I L 1 ! 1 L L - L . . I - J - •>•>•»*»*> 
IJS so s aeoenta/t/rtn 

[ \ I" I ! I r~I ' I I 1 F T ! | ! J : ; ! ! M f I I ' t Secreet**!/."! 
Tuinen 90 .Yrter lana. v "... 



Arbeiderswoningen te Rousselaere ( B e l g i ë ) 
JfodelJ. 

Re no ooi• 

A. Opiigters woning 
1. Afag azijn. 
2. Toegang,tuin. 
3. Gang met trap. 
•if-. Kojfg kamer. 
5. Keuken en eetzaal 
B. Bassin met wind 

molen 
C'Muziektent'. 
D. Paviljoen voor 

Brounocl isch e> 
Voorstellingen. 

E. Schijven voor 
Handboog e /» 
Karabu n-. 

F. Pompen. 
G. Kelderverdieping 

der arb: woningen,. 
H. Verd:gelijkstraats 

der arb: woningen 
6. Keuken « t eetkamer. 
7. Weef A 'am er. 
I. Bovenverdieping 

der arb: woningen. 
amers\ 

K. Privaten. 

Afleiders wo ningen van J. B u y k , j ï l s , te Brussel 

Doorsnede over de Breedte. 

Fig: 213. 

Opstanden/. 

S c h a a l 1 a SOO-

Achtergesel. 

Tig. 2 ^ . 

Gelykstractts. 
Tig: 210. 

Doorsnede over de Lengte. 
Fig: Zft-

Schaal 1 i ZOO. 

I • ' • 1 

Arbeiderswoningen te R 

( Belgie.J 

Model C. 

21 
Opstand. 

Fig:20/. 

D o o rs n ed e-, 

lig: 206. 

Sttu.at.tie . 

Fig-203. 

• - • » • • 

Beneden Verdieping 

Fig: 2 O If-. 

Boven Verdieping 
Tig, ZOS. 

¥ 9 

R e n v ooi . 

a. Keuken tevens woon-
kamer. 

b. Weef'kamer voor 4 
weejtoesteüen. 

C. Gang mtt waschplxats. 
d. Trap. 
e. Privé • 
f. Bergplaats voor ge » 

reedschapjoen] 
^* g. Wagenhuis. 

7l. 3 Bluajokamers. 
i. Z o l d e r . 
Tc.Zoldertrap. 

Schaal ï d 200. 

Arbe i d e r s woningen. 

te Rouss elaere ( B e l g i ë ) 
Jfodel Jj. 

23eg ti nie n lx rond 
Tig: 109. 

Do o r s n e d < 

Fig: 201. 

Opat ( 
20Z. 

• 

R e n v o ox 

4+0 

1. Woo nlcamer. 
Z Wetfhamer. 
3. Gang met Beider, 

Waschplaats ,n trap 

•4 Slaapkamer. 

5. Zolder. 

6. Pl a a t s . 

v a at. 

Srhaa.1 1 « 200. 

Mov * n v e r d i e p t n g -

Fig: 200. 

F T 
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6/ Blok van /2 ArbeideFF wcninqen ie Schaerleek f B e l g i ë 
/ Hoste archit: 

Up St a na Do orsne U.e. 
Fiq:22Z . 

'1 I I i I B II I L U l l J U J . L L i i . i l i - J l 
> U J L l l l l l l l L l 11.11 P J I L L L i m 

r i 
/feilf•• mdar; öeicra/ien jrc.rr.ci. 

Fiy •• £ 2 0 . 
PclFt oan den doven, grond 

Fiq: 1121. 

pi 
a 

a 

in onuoo r 

cl tfrcriecctiti t rs 

fi /pr'criori ef '.'.r./,.ie/i. 

r Si rrtykaneers. 

.Schaal / d ZOO. 

A i ^ è e i d e r s w o n i n c f e / i te Charleroi i Beigteg 

Joachim [terard archit: 

D o c-> r s n e a' e 

Sch a a.1 / a ZOO. 

Ó. Twee gekoppelde Boerenwoningen, of Pachthoeven, iugtioade/i door Hoste archit: ie Schaerleek*. 

•J pst n d 

C. 1 KeldtT? Saxterrein. 
a A eidi r 
0. Kast 
C.Frc visi e7i 
d. Sekreetkuii 

K. e n v 9 o v 
E e-%. cie Cha,ussee . 

CU. Woonkamer. 
"br Slaapkamer. 

C. Wapenhuis. 
ci. Waehterskamer. 
e. hoejctal. 
f. VarlctTuhok • 

'j't £ t a y e . 

bj Slit .ipka 7n e rs 
C \ 
DJ A'etste7^ 
d) 

C'. Gekoppelde. Pachthotven^ontworpen door Hoste archit: teSchaerbeelc. 

Opstand- • 
f,f:230. 

Orelg'kstraats . 
F,g2Z3 

V>rdieping 
Fig ZZ9 

Schud / a- 200 

http://jrc.rr.ci


A rb v. id e rs wantn'yen 

v <•>cncir&aderw<?7zmcre,? ée ' J ; i aerie c/il l a JAFICSSCO. 

F . Peetere', Archzlea 

Ate. remeezT/. eianxien. 

.ygr/'r. 

JFLA^L. óeirurece sm?rid\ 

lig. SJ* 

at 
4 mj F 

Ifoargeoti 

1 

Verdtepinc 

L 

ovvra.-z / tf. oossPeer>7Ve,tr 

Fio. ZV. 

Kelcterverdie :>i ng . 
Fi.tr M e nv o o i 

Kelder. 
cz Kelde.r . 
i Provill en. . 
C. Huiskamer . 
d. Slo.apkam.cr. 

t. Slaapkamers . 

heqrt nen. /pro7lft 
Fig: 23J. 

1' Verdi 
Pia 236'. 

e . 

J 00 
2 20 

Schaal 1 * ZOO. 

Societe Vera letoese ('België. 

Fe i?: 243. Fig; 244.. 

Mynwerkerswonnuj te Eschweiler. 
Baur. 

Voorgevel. 

http://Fi.tr
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P I . f6. 

D oorsn tn Opstand-
Fig-2SS. 

Voor f$ 6fezi7t?ïen. ópstand. SlaajahuU-
Fig: 2*3 

F/oorsnede 
Ftg-Zdl 

Si tuatie Plan-
Fig: 2So. 

Park 

S t r at at- t 

2 * Verdieping-
Fit,: 2S0. 

Ma rht 

' H i | B | H | H | B | H 

'mm I Wiïe\ I W%\ I b * s j | VM* 15 

EV:IIII;//*.:-.I k:| i. L.L.B 
t r a at i S t r a a t 

^liMi twm%W& L.J.m.l.li 
Schaal voor OfVSta.nd#n.,J)oorsned*n- an- Flannert . 

H. e n o o o z-. 
"an Ftg.&O. 

Illllllllll Koftithuts 
B 9 B elmeil/ffmn,. 
\'OWA Arbrt<2*'-swoninyn 
[ggg SZa^jv/tttMten. 

^SSSSA Sehoolytbou.**. 
SUll.n-. 

U E 
Won i 

Verd i Gelyhstraats. 
Fig: Z60. 

U se> 

Opstand • 
Fir ̂ i 
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Bijlage tot de „ B o u w k u n d i g e Bijdragen", Deel X X . 

M A A T S C H A P P I J 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

VAN DE 

ÉÉN-EN-DERTIGSTE A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G , 

EN DE 

Twee-en-Twintigste Algemeene Bijeenkomst van Leden, 

G E H O U D E N D E N 28*tcn E N 29stcn M E I 1873, I N H E T L O K A A L DU kOMUSkRttO* T E A M S T E R D A M , 

BENEVENS DAT DEI! 

Drie-en-twintigste Algemeene Bijeenkomst van Leden, 

G E H O U D E N D E N ll<lcn S E P T E M B E R 1873, IN D E N FOYER VAN IMft S4II01 Mltl K(. T E A R N H E M . 

AMSTERDAM. 
L. VAN BAKKENES & C°. 

1873. 



Bijlage tot de „ B o u w k u n d i g e Bi jdragen' , Deel X X . 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

V E R S L A G 
VAN D E 

ÉÉN-ENDERTIGSTE A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G , 
gehouden, den 2 8 8 ' e » Mei 1873, in liet lokaal //de K on i n g a k r o o n " te Amsterdam. 

Ter vergadering zijn tegenwoordig de bestuurders J . H . 
L E L I M A N , Voorzitter; H . H O L E H A N S , Penningmeester; p. j. H . 

C U Y P E R S , J . o. V A N N I P T R I K , H . w. N A C H E N I U S , lo Secretaris 
en J . o. V A X O E N D T J R . , 2° Secretaris. De heer w. S P R I N 

G E R , ongesteld zijnde, is afwezig met kennisgeving. 
Buitendien is de presentielijst geteekend door 55 leden, 

waaronder de correspondenten E . S A R A B E R ('s-(!rarcnl/agé), 
A . W . G E Z E L L E N (Schagen), B . B L A N K E N (Hoorn), en T . R O M E I N 

(Leeuwarden) en de afgevaardigden der afdeelingen w. N . 
R O S E ('s-Gravenliaffe), w. c. V A N G O O R , (Botter/lam), w. L O -

R E N Ï Z (Rotterdam) en J . c S T O E L L E R (Arnhem). 
Te 7 uren opent de Voorzitter de vergadering met de 

volgende toespraak: 

»Mijne heeren, geachte medeleden! 

»Heden is het de zesde maal in mijn nu reeds zeven-
tienjarigeu diensttijd, dat ik de vereerende opdracht gaarne 
vervul, u allen hier het welkom te doen hooren. 

»De traditie met u eerende overal waar die ons aange
naam en nuttig was, veroorloof ik mij andermaal op uwe 
gewaardeerde welwillendheid te rekenen, zoowel voor deze 
inleidende eenvoudige toespraak, als voor de wijze waarop 
ik mijne betrekking in uw midden — zoo goed ik kan — 
tracht waar te nemen. 

»Wij mogen, mijne heeren, de werkzaamheden, op den 
convocatiebrief in twaalf hoofden afgedeeld en bij onze 
wet voor dezen algemeenen jaarlijkschen vergaderavond 
vastgesteld, niet beginnen, alvorens wij ons gevoel van 
weemoed en hulde hebben lucht gegeven met betrekking 
tot een groot leed, dat onzer maatschappij onlangs is 
wedervaren. 

»Hoe gaarne zou ik u niets dan hetgeen aangenaam is 
mededeeleu. Helaas rust de droeve plicht op mij, u het 
overlijden te moeten bekend maken van twee achtbare 
vrienden en medeleden, aan wie wij veel dank schuldig 

zijn, omdat zij voor deze maatschappij vele jaren onafge
broken hebben gearbeid met opoffering van eigenbelang 

I en veel tijd. 
«Sedert den jare 1858, waarin wij onze bestuurders, de 

• heeren G . H O E L E en J . V A N S T R A A T E N , door den dood ver
loren, was onze maatschappij tot het najaar van 1871, 
toen wij onzen hoogbedaagden eere-voorzitter, den heer 
D . u. B Ü C H L E R , naar zijn graf begeleidden, voor treffende 

! verliezen in de personen van hare in functie zijnde be
stuurders gespaard gebleven. 

»Maar thans betreuren wij in deze maand onze geachte 
vrienden O F P E N B E R G en V E R I I E Y , beiden zeer kort na elkan
der tot hooger leven geroepen. 

I 
WILHELMUS JACOBUS JOHANNES OFFENBERG 

overleed in Gljarigen ouderdom den 4 l , c n Mei jl. 
! »Hij was een der oprichters van deze bouwkunst bevor

derende maatschappij, diende haar als bestuurder op voor
treffelijke wijze van 1858 tot 1870, en nam toen noode 
zijn ontslag, omdat hij zijne krachten voelde verminderen 

| en rust noodig had. 
»En wie O E F E X B E R G kende, gunde hem van harte een 

zorgvrijen ouden dag, want hij had van jongs af hard 
gewerkt en zich van tinimermansgezel tot een voornaam 

i en geëerd bouwmeester weten te vormen. 
»Dat deed hij niet door zoogenaamd marktgeschreeuw, 

noch door het in het werk stellen van vriend, pen of pers, 
en allerminst door het aanwenden van ongeoorloofde din-

! gen; neen, O E F E X B E R G wist zich op voortreffelijke wijze in 
aanzien te brengen door reine energie, grooten eenvoud en 
bekwaamheid, maar vooral door oprechtheid en den lust 
naar kunstarbeid. 

»Zoo had hij zich zelf toegerust met diepe kunst-en vak -
1 kennis en bezat hij de gave van mededeeling in hooge 
• mate. Dat ik waarheid spreek, zullen u al zijne leerlingen 

1* 
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getuigen, die hij zich als zijne vrienden wist aan te wer
ven gedurende de vijf-en-twintig jaren, dat hij als onder
wijzer in de bouwkundige afdeeling der nu opgeheven 
Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten in deze stad, 
onafgebroken voor een zeer geringe bezoldiging, en op de 
meest verdienstelijke wijze werkzaam was. 

»Maar wie O F F E N B E R G bezig heeft gezien aan het maken 
van de uitslagen ter ware grootte van al de gebouwen, 
die hij had ontworpen, en op zich had genomen uit te 
voeren of te doen daarstellen, hij zal hem eenig hebben 
genoemd, cn met bewondering hebben gestaard op 's mans 
lust tot dergelijken arbeid; hij zal hem hebben geëerd 
wegens zijne nauwgezetheid en constructiekennis cn hebben 
gezegd: » » Offenberg is een bouwmeester tot in merg en been."" 

»En wie onzer leden hem gedurende zijn twaalfjarig be
stuurderschap heeft mogen gadeslaan, zal hem ook hebben 
leeren hoogachten. Altijd bezadigd en vol kalmte, altijd 
even wars van pralerij als van onaangenaamheden, toefde 
O F F E N B E R G gaarne op elke plaats en vergadering, waar 
rust en vrede was, en waar hij in wederzijdsche toegene
genheid de belangen der bouwkunst en die dezer maat
schappij met hare medebestuurders en leden kon helpen 
bevorderen. 

»Hij was een man van kalme overweging en altijd eer
lijk, om ruiterlijk te zoggen wanneer zijne kracht of 
studie te kort schoot in de zaken die men hem wenschte 
op te dragen. 

»En daarom ondernam hij geen ander kunstwerk, dan 
dat waarvoor hij zich in staat achtte, het in persoon tc 
kunnen besturen en prompt daar te stellen. 

» Bekroond met den hoogsten prijs voor zijn ontwerp van 
een koninklijk paleis, door deze maatschappij in 1843 als 
prijsvraag uitgeschreven, deed hij als bouwkunstenaar cn 
lid bij haar eene vorstelijke intrede. 

»Hij had dientengevolge volkomen recht, het werk vuu 
anderen te oordeelen, cn er zijn voordeel meê te doen. 
Hij had recht aan anderen goeden raad te geven, omdat 
hij de bouwkunst waardig beoefende. En wie getuigt het 
hier niet gnarne, dat uit de vele en velerlei, in Amster
dam en elders door O F F E N B E R G ontworpene cn gebouwde 
werken veel te leeren valt, zoowel wat betreft de theorie 
als de practjjk dor bouwkunst V 

»Men bezie in do eerste plaats O F F E N B E R G ' S voorname 
meesterstukkon, beide zoo nabij dit lokaal, waar wij ver
gaderen; ik bedoel, mijne heeren, het gesticht voor Israë
lieten die aan waanzin lijden, en het S'.-Jacobs oude-
mannen- en vrouwenhuis, dat, alhoewel nog wachtende op 
zijne twee zijvleugels, in grootschen en doeltreffenden stijl 
ontworpen is en O F F E N B E R G doet hordenken als de man, 
die in de keuze van vorm en samenstelling een kunste
naar van den echten en modernen stempel was. 

» O F F E N B E R G zal daarom in en door zijne werken voort
leven . 

«Wij hadden hem zoo gaarne nog eene reeks gezonde, 
levensjaren gegund. Wij hadden hem als toonbeeld van 
eenvoud on werkzaamheid zoo gaarne in ons midden ge
houden. Wij hadden u, onze vriend O F F E N B E R G , . . . . maar 
laat ik zwijgen, want God wilde het anders en zeker beter 
voor u! 

»En daarom rust zacht na uw werkzaam loven vol 
zorgen op aarde. 

»Rust kalm, evenals uw inborst en werkkring waren, 
in de groove, die den O l , c n Mei jl. op hot kerkhof d e 
Liefde, hier ter stodo, voor u geopend en door vele 
vrienden omringd was. 

»Uw begaafde geest zij niet verloren, maar blijve bij 
vrienden, leerlingen en bij al de medeleden dezer maat
schappij in waardeering. Immers gij waart sedert de 
stichting tot anu uwen dood haar ten sieraad! 

» IInst zacht, zooals gij hebt geleefd! 

»Een tweede smartelijk verlies trof deze maatschappij, 
mijne heeren, don 13||=" Mei jl. toen hot bericht tot haar 
kwam, dat haar vice-voorzitter overleden was. 

J A C O B VERIIEY 

ontviel haar in 58jarigen ouderdom, on evenals O F F E N 

B E R G ten gevolge van eene borstziekte. Ook hij, onze 
vriend V E R H E Y , hooft oen leven achter zich, dat tot eerbied 
dwingt. 

«Geboren den 24s*™ Mei vnn het jaar 1815 aan den 
Helder, en aldaar werkzaam in do timmermansaffaire zijns 
vaders, was V E R I I E Y jaren huig de boste gezel dozer werk
plaats en stond hij in hoog aanzien bij do officieren der 
genie, onder wiens leiding hij voor zijn vader verschillende 
aangenomen werken meesterlijk ten uitvoer bracht. 

»Begaafd mot een helderen blik en een vasten wil, was 
het geen wonder, dat zijn jong IJzersterk lichaam en ge
spierde handen loerden maken wat in zijn begaafd hoofd 
was ontkiemd of' wat zijne scherpziende oogen zagen. 

»En daarom was V E R I I E Y geoord bij allen, die met hom 
te arbeiden en te overleggen hadden. 

«Nimmer sprak hij groote on hollo woorden, maar wist 
door trouwe plichtsbetrachting, diepe kennis on voorbeel-
deloozen tact de aandacht van velen tot zich to trekken. 

»En die V E R I I E Y goed kenden, zij hadden hem ook lief 
en waren altijd bereid hom te hooren en van de gaven 
zijner nauwgezetheid voordooi te trekken. 

»Aan vrienden en aan beschermers ontbrak het hem van 
der jeugd aan nooit. Herhaaldelijk uitgenoodigd tot het 
aanvaarden van deze of gene openbare betrekking, had 

hij daarvoor aanvankelijk uit liefde voor zijne ouders en 
gehechtheid aan de zaak zijns vaders bedankt, totdat hij 
in den jare 1839 van vele zijden werd aangespoord, zich 
de benoeming als tijdelijk opzichter bij don waterstaat te 
doen welgevallen. 

»In die betrekking opgetreden, diende hij tot 1843 en 
stelde de kapitale Hondbossche cn Pettemer zeeweringen 
daar. 

»In don jare 1840 gehuwd on mot vreugde zijn gezin 
ziende vermeerderen, was V E R U E Y als innig liefhebbend huis
vader al moer en meer bedacht, dat hij hot financieele niet 
mocht over het hoofd zien, en toch bleef de liefde voor zijn 
vaderland hem zóó bij, dat hij voor eene hom aangeboden 
voordeelige betrekking — om in Portugal belangrijke 
hydraulische werken te gaan daarstellen — meende te moe
ten bedanken on die in zijne plaats gaarne zag overdragen 
in de handen van zijn vriend, den heer w. c. V A N D K R 
WAAlJEN 1*1 E T E R S Z E N , thans gciuoonto-arcliitect en ons ge
acht medelid te 's-Gravenhage. 

»In 1843 deed zich voor V E R U E Y een naar zijne meening 
betere gelegenheid op. Hij werd in dat jaar benoemd tot 
gemeente-bouwmeester te Alkmaar, ter vervanging van zijn 
hoogbejaarden voorganger en vriend, nu wijlen don hoor 
H A M E R , en aanvaardde die betrekking niet zonder bezorgd
heid, dat zijne krachten zouden te kort schieten. 

»Maur zijne vrees was misplaatst, want wie V E R I I E Y in 
Alkmaar van 1843 tot 1856, dus dertien achtereenvolgende 
jaren, werkzaam heeft gezien, wie in dat tijdperk of'later 
van hem hoorde, wie zijne belangrijke verbouwingen cn 
tot stand gebrachte nuttige zaken cn instellingen kent, 
hij zal hot getuigen, dat V E R U E Y te Alkmaar zeer verdien
stelijk hooft gearbeid, tot eer en voordeel der gemeente 
en tot groot genoegen van den stedelijken raad aldaar, 
dio hom wegens zijn betrekkelijk gering jaarlijksch inko
men, de vrijheid gaf ook zijne talenten aan particuliere 
bouwwerken te wijden. 

«Aan V E R I I E Y , wien het even weinig aan bouwpatronen 
als aan vrienden ontbrak, die zijne hulp verlangden, dan
ken wij de daarstelling van vole particuliere gebouwen 
in en om Alkmaar, o. a. de belangrijke verbouwingen aan 
de buitenverblijven van de heeren D E D I E Ü F O N Ï E Y N V E R 

S C H U U R , V A N H E I I X ) en V A N F O R E E S T . 

»Vóór en boven alles ijverde V E R U E Y voor goed schooi
en kunstonderwijs, on gaarne dood hij daarvoor alles en 
meer dan hij mocht. Bij Alkmaar a stedelijk bestuur en 
burgerij stond hij hoog aangeschreven, omdat hij als deskun
dig in theorie en practjjk op uitnemende, nauwgezette wijze 
vele bouwkundige werken en waterwerken had danrgesteld. 

f/Steeds vooruit willende, omdat hij voor zijn talrijk 
gezin niet bijzonder met geldelijke middelen gezegend was, 
maar hem des te meer moed, ondervinding en een groote 

lust voor werkzaamheid eigen waren, vestigde J A C O B V E R -

H E Y in 1850 zijne aandacht op de toen gecreëerde en te 
begeven betrekking van directeur bij de publieke werken 
te Amsterdam. 

«Nederig als altijd, wachtte hij tot den laatsten dag 
en zond zonder eenige protectie of ruggespraak zijn sol
licitatiebrief bij hot Gemeentebestuur in. 

»»Dat is onze man,"" zei de toenmalige wethou
der, onze dierbare vriend, wijlen do heer J . W A R N S I N C K , en 
V E R H E Y werd met bijna algemeene stemmen door don Ge
meenteraad benoemd. 

»Dat die raad eene voortreffelijke benoeming deed, blijkt 
uit de woorden die do wethouder, thans fungeerend, 
jonkhr. T I N D A L , in de gemeenteraadszitting van 14 Mei jl. 
sprak. Wij lezen in hot bijvoegsel tot n°. 115 der Amster-
damsche Courant van 15 Mei 1873 des Wethouders woor
den aldus : 

»»De hoer T I N D A L deelt mede, dat do Gemeente 
gisteren oen treurig verlies heeft geleden door het over
lijden van den heer V E R I I E Y , hoofdambtenaar bij de 
publieke werken. 

»»Spreker brengt hulde aan den ijver en de onkreuk
bare trouw van den overledene en zijne verdiensten als 
ambtenaar." " 

»Ja, mijne heeren! de Wethouder sprak recht, . I A C O B 

V E R H E Y was een model-ambtenaar, die met voortreffelijke 
zuinigheid en nauwgezetheid, gedurende zeventien jaren, de 
betrekking vervulde, waarbij hij zich op eede tot trouwen 
dienst verplichtte, en dio belofte geen minuut heeft ver
geten. Moge do gemeente Amsterdam in zijn opvolger ook 
zijn evenbeeld benoemen, wij zullen haar hartelijk geluk-
wenschen, maar zeker is het, dat zij lang zal moeten 
wachten, alvorens eon man als V E R I I E Y te hebben weer
gevonden. 

»Waar hij geroepen werd, adviseerde hij altijd cordaat, 
zonder aanzien des persoous. Hij stond pal op zijn post, 
zelfs met opoffering van alle eigenbelang on zijne ge
zondheid. Tegenover superieur of met inferieur, het was 
hem geen beletsel te spreken en to handelen, zooals hij 
overtuigd was, dat het behoorde en voor de Gemeente het 
boste was, want V E R I I E Y was een man uit één stuk. 

Onwrikbaar vast bleet' hij zijn gevoelen on ondervinding 
verdedigen tegen aanrandingen, en gaf nooit toe, voordat 
zijne argumentatie was ontzenuwd kunnen worden, en dat 
is, voor zoover mij bekend, niet gebeurd. 

»En te gelijk was V E R I I E Y toch overal dezelfde gemoede
lijke V E R I I E Y . In zijn lief gezin, aan den gozelligen haard, 
aan zijn van werk volgestapelde tafel, in zijn keurig 
archief, op zijne lievelingsplaats — dat was zijn bureel — 
en in deze maatschappij zagen zooveleu zijn glinsterend, 
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geestig oog, zijn goeden lach, zijn lust tot onderzoeken, 
weten en inededeelen met groot welbehagen. Helaas, thans 
is zijn stoel, hier aan mijn hoogere hand geplaatst, ledig, 
en ledig voor altijd! 

»Kon ik u zeggen, mijne heeren: »»onze vriend en vice-
voorzitter is ongesteld,"" dan hadden wij nog hoop hem een 
volgend jaar op dien bestuurszetel te zien! Thans wijs ik 
u op den immortellenkrans, die zijne plaats inneemt, want 
V E R H E Y is niet meer van deze aarde; hij leeft daar, waar 
zijne zorgen en een door herhaalde bloedspuwingen uitge-
zwakt lichaam hem niet bedroefd zullen stemmen. 

»Niemand onzer zal hem na zijn werkzaam, nuttig en 
in den laatsten tijd sukkelend leven, de eeuwige rust mis
gunnen, maar wij allen, zijne medeleden, betreuren in 
J A C O B V E R H E Y een waardig bestuurder. 

»Hoe jammer, dat hij zijn rapport over de Internationale 
Tentoonstelling, alhier in 1869 gehouden, van twintig 
groote vellen druks en met 45 platen gesierd, waarop 550 
figuren voorkomen, niet in zijn geheel voltooid mocht zien. 
Immers op den dag van zijn overlijden werd de proef 
van liet laatste vel ter correctie bij ons bezorgd. 

»Nog zie ik V E U H E Y met kinderlijke blijdschap aan het 
werk en telkens verheugd, wanneer hij in vrijen tijd — 
altijd en nooit anders dan des Zondags — dezen kapitalen ar
beid, die door hem voltooid driehonderd zijden compact klein 
schrift van zijne hand beslaat, weer een eind verder had 
kunnen brengen. 

»»Zie,"" zeide hjj mij dun, wijzende op den stapel papie
ren, — die het 20° deel der Bouwkundige Bijdragen zal vullen 
en hem gewijd zal zijn en blijven — »»ik heb dit of dat 
na een rond jaar correspondentie en bidden en snieeken 
in orde gekregen," " en hij beklaagde zich ook wel eens in 
stilte over de luttele en trage hulp hem verleend; »»maar,"" 
voegde hij er dan bij, »»als de vrienden en de bij dit rap
port belanghebbenden mij nu maar blijven helpen, dan 
zal mijn arbeid spoedig gereed zijn." " En hij bewerkte dat 
rapport, ofschoon tot zijne en onze innige spijt daarin 
meermalen door hevige en langdurige ongesteldheid ver
hinderd, met eene liefde, met eene liefhebberij, met een 
onpartijdigeu nauwkeurigen blik, die waarlijk voor een 
man van zijn leeftijd en met zoovele ambtsbezigheden als hij 
had, niet genoeg kunnen gewaardeerd worden. Dat rapport, 
hier zoo goed als voltooid te zijner gedachtenis gedepo
neerd, corrigeerde hij in drukproeven op zijn ziekbed en 
zelfs tot den oogenblik, dat de pen hein machteloos uit 
zijn zwakke hand viel. 

»Zestien jaren achtereen was J A C O H V E U H E Y medebe
stuurder dezer maatschappij. In 1857 benoemd ter ver
vanging van ons geacht lid, den heer ingenieur o. V A N 
D I E S E N , die zich metterwoon buiten Amsterdam was gaan 
vestigen, koos het Ilestuur hem als zijn vice-voorzitter. 

»In die betrekking stond hij mij trouw tot kort voor 
zijn dood ter zijde, en leerde ik hem als een oprecht 
vriend hoogschatten. 

»Die vriend is dezen avond niet te herkiezen. Hoe 
gaarne zoudt gij, mijne heeren, met uw bestuur het 
mandaat van den heer V E U H E Y , dat hedenavond geëindigd 
was, hebben hernieuwd. 

»Gij ziet dat zijn naam op de lijst der candidaat-be-
stuurders is geplaatst. Dat geschiedde inet zijn volkomen 
toestemming, mij gegeven, bij gelegenheid van een der 
laatste bezoeken aan hem gebracht. 

«Ofschoon V E U H E Y zijne krachten sedert het voorjaar, toen 
eene bloeduitstorting hem op het ziekbed kluisterde, voelde 
verminderen, was en bleef hij vol moed op herstel hopen 
en trachtte ik hem over te halen, de door het Bestuur hem 
opnieuw aangebodene candidatuur te aanvaarden. Ik slaagde, 
maar hij stemde niet toe zonder bezorgdheid. »»Want,"" 
zeide hij met zwakke stem, »»ik zal vooreerst niet op de 
bestuurs- en redactievergaderingen kunnen komen en ik 
weet, gij hebt in dat bestuur trouwe arbeiders noodig. 
Het liefst zou ik willen bedanken, maar meent gij het 
anders, welnu ik zal mij onderwerpen. Dezen zomer hoop 
ik in den stillen tijd eens naar buiten te kunnen gaan 
en daar wat sterker en weer geheel flink te worden." " 

»Zoo, mijne heeren, bleef V E E H E Y den lust tot leven 
en werken tot aan zijn dood behouden, want toen hij niet 
meer spreken kon of mocht, schreef hij zijne orders op tal 
van leien, opdat de dienst van zijn departement een steeds 
geregelden gang zou kunnen gaan, en ieder van zijne 
onderhoorigen zou weten, wat hij te doen had. 

»Hij was er ook voor velen en vooral voor zijne kinde
ren nog zoo noodig, en juist dat besef maakte hem altijd 
moedig en vol levenslust. 

»Den 17cI^» Mei jl. begeleidden vijf bestuurders (Voor
zitter, Secretaris, Penningmeester, benevens de heeren J . O . 
V A N N I F T K I K en w. S P R I N G E R ) het lijk van hun vriend 
JACOis V E U H E Y naar de Ooster Begraafplaats buiten de 
Muiderpoort alhier, en bewezen hem een welverdiende laat
ste eere in naam der Maatschappij en ook in uwen naam, 
mijne heeren. 

»Daar schaarde zich het Bestuur niet zeer vele vrien
den rondom zijne groeve; daar zagen wij zijn stoffelijk 
hulsel in de groeve neerlaten, en daar namen wij in 
plechtige stilte — want V E R I I E Y hield niet van lijkredenen 
een afscheid, een hartelijk afscheid van hem, wien wij in 
deze ure tot over zijn graf onzen dank brengen en onze 
hulde betuigen voor alles wat hij voor deze maatschappij, 
als ijverig medelid en als trouw bestuurder deed en vol
bracht. 

»En daarom J A C O B V E R H E Y , rust de eeuwige ruste na 
een glansrijk, werkzaam en hoogst nuttig leven, ons allen 

tot voorbeeld van trouwe plichtsbetrachting en innige 
genegenheid voor de maatschappij, die wij zoovele jaren 
met u vertegenwoordigden en hielpen opbouwen. 

»Zoolang wij, mijne heeren, geheugen blijven houden 
en dankbare zin ons als leden zal blijven kenmerken, 
zullen wij onze oud-bestuurders O F F E N B E B O en V E R H E Y in 
volle eere en gedachtenis houden. 

»Het Bestuur heeft het passend geoordeeld dat de beel
tenissen van beide afgestorvene vrienden, hier met het 
floers van den rouw omhangen, tegenwoordig waren, en dankt 
de geachte familiën van beiden, dat zij ons de welgelij
kende portretten voor dezen avond hebben willen afstaan. 

. »Ik neem, mijne heeren, in naam dezer vergadering 
den krans die als het zinnebeeld der onsterfelijkheid op den 
stoel van wijlen den Vice-Voorzitter hier naast mij is 
neergelegd, met weemoed op en overhandig dien krans aan 
den ambtgenoot van J A C O B V E R H E Y , onzen geachten mede
bestuurder, den heer .1. o. V A N N I F T R I K , hem beleefd ver
zoekende dit symbool als een blijk onzer bjjzondere waar-
deering te willen hechten boven de beide portretten van 
O F F E X B E R G Cn V E R H E Y . 

#En brengen wij, mijne heeren, terwijl de heer V A N 
N I F T R I K zich inet de uitvoering van dit hoogernstig hulde
blijk onledig houdt, den overledenen onzen groet van 
achting, voor nu en al de dagen onzes levens. *) 

»Tegenover deze verliezen en donkere zijden, deden zich 
voor deze maatschappij in het jaar 1872 eenige zeer gun
stige lichtpunten op. 

»Zij verwierf de blijken van bijzonder hooge onderschei
dingen op ondubbelzinnige wijze, eerst uit het buitenland 
en later ook tot onze groote vreugde uit het binnenland. 

»Behoef ik u indachtig te maken, dat deze vergadering, 
wanneer zij het verslag van den Secretaris zal hebben 
aangehoord, redenen te over zal hebben, zich in den voort-
durenden bloei van hare maatschappij te verheugen en 
kan het iemand onzer verwonderen dat deze kunstin
stelling, zich al meer en meer uitbreidende, zachtkens doch 
zeker, dat is op eervolle wijze, in hooger en hooger aan
zien komt? 

»Neen, dat behoef ik niet, want gij allen, mijne heeren, 
weet dat deze maatschappij zonder ophef of pretentie 
werkt, en geen bravourrol wil vervullen. Gij weet dat 
haar goede naam geen overweldigde, maar een waarlijk 

*) Alle leden verheffen zich van hunne zitplaatsen en richten hun 
oog naar do beide portretten, totdat de bestuurder VAN NIFTRIK den 
immortellenkrans ter plaatse heeft opgehangen, cn daarvoor den dank 
des Voorzitters, — ook der Vergadering, door hare blijken van eerbied 
cn instemming — welwillend gelieft aan te nemen. 

eerlijk verworvene is, en zij dus niet dienen kan als 
wrijfpaal voor persoonlijkheden, met wier deugden en 
drijfveeren zij niets van doen heeft. Gij weet, mjjne 
heeren, dat deze maatschappij hare vrije bouwkunst op 
hare eigene vrije en bij de wet toegelichte manier bear
beidt en bevordert; dat zij zich nooit ongevraagd voor
opstelt; dat zij altijd doet wat zij te doen heeft in kalm 
overleg, zich zelf bedruipt, nooit eenig subsidie, gunst, 
of don gratuit vroeg, en daarom onafhankelijk bleef en 
zich niet cijnsbaar maakte. 

»Gij weet dat zij met hare penningen tracht te woe
keren en zooveel het maar doenlijk is voor de belangen 
der bouwkunst, te gelijk met die der leden en leveran
ciers, in de bres springt. 

»En omdat gij dat alles weet en waardeert, mijne 
heeren, omdat gij sedert lange jaren zulk een goed stre
ven hebt gelieven te ondersteunen, daarom staat onze 
maatschappij sedert één-cn-dertig jaren omhoog, als een 
fiksche en van geen funsig materiaal gebouwde zuil, die 
gekroond is met het symbolisch beeld der bouwkunst, 
in den vorm eener altijd jonge, reine en schoone maagd. 

»En op die zuil staan voor ons ook heden vele voor
treffelijke spreuken te lezen. Wij scharen er ons dit jaar 
omheen en worden getroffen door de woorden: onze weg 
is recht vooruit; de kunst is lang, maar liet leren is zoo 
kort; geef altijd goeden raad, maar liever goed kunstwerk, 
en nog veel meer, waarbij ik den wensch moet voegen 
dat de leden dit jaar zullen slagen in het verdubbelen 
van het ledental, dat u zeer dringend wordt verzocht, 
omdat het zeer dringend noodig is. 

»Een ieder onzer stelle slechts één candidaat en wij 
zijn er! 

»Een ieder onzer brenge de vruchten van zijn arbeid 
en belangstelling in ons midden en hij zal het doel en 
de eer der instelling verhoogen, die van ons allen ge
hechtheid en liefde afvraagt, omdat wij vrijwillig, wel is 
waar zonder cede, maar toch niet zonder beloften en 
het besef van heilige plichtsvervulling bij haar toetraden. 

»Op zulk eene wijze arbeidende, bouwen wij niet waardi-
gen zin op den hechten grondslag onzer voorgangers voort, 
en terwijl de diepere kennis der dingen, die telken jare 
vermeerdert, ons ook ieder jaar nieuwe en hoogere on
dervinding en wijsheid zal waarborgen, mogen wij niet 
stilzitten en met gekruiste armen afwachten. 

»Vooruit en recht vooruit, mijne heeren, dat zij onze 
leuze! En blijven we dan uit liefde voor de bevordering 
der bouwkunst deze maatschappij als trouwe dienstknech
ten helpen en eeren, dan durft hij, die zich op dezen 
avond de tolk des Bestuurs durft noemen en de eer heeft 
hier ambtshalve tot u te spreken, voorspellen dat op zulk 
een arbeid zal rusten: zegen en vreugde. 
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»Zegen en vreugde brenge ook deze avond voor de 
toekomst in toenemende mate eu tot den oogenblik dat 
zij, die na ons zullen ontreden uit volle borst zullen ge
tuigen: onze voorgangers hebben met de middelen, hun 
ter bescheidene beschikking gegeven, gewoekerd en veel 
goeds tot stand gebracht. Zij hebben getracht niet al de 
kracht en macht die in hen was, datgene te doen, waar
aan hun tijd en hunne bouwkunst behoefte hadden, en 
met oud Nederlandsche moed, trouw, vlijt en volharding 
gearbeid, tot eere en bevordering der bouwkunst van 
1873 en vroeger 

IN ONS GELIEFD VADERLAND. 

»Met deze woorden, die ik niet nederigen zin, als het 
ware der toekomst in den mond durf leggen, mits het 
heden ze volkomen zul rechtvaardigen, open ik, mijne 
heeren geachte medeleden, 

D E Z E O N Z E É É X - E N - D E K T I G S T E A L G E M E E N E J A A R L I J K S C H E 

V E R G A D E R I N G , 

en doe ik in de eerste plaats, bij den aanvang van onze 
huishoudelijke werkzaamheden het beleefd verzoek aan 
onzen secretaris, den heer I I . w. N A C I I E N I U S , het door hem 
opgestelde jaarverslag over 1872 te willen uitbrengen." 

De Secretaris verklaart aan dit verzoek van den Voor
zitter gaarne te zullen voldoen en leest zijn verslag, zoo
als het hieronder voorkomt. 

»Mijne heeren, zeer geachte medeleden! 

»De geschiedenis onzer maatschappij over het tijdvak 
1872—187:! is aldus: 

»Het l e d e n t a l bedroeg op 1° Mei 1872: 1056. 
Van 1° Mei 1872 tot 1° Mei 1873 zijn 74 ontvallen, 
waarvan 15 door overlijden, 47 wegens bedanken, 8 
wegens vertrek naar elders en 4 non-valeurs. Daaren
tegen traden 80 personen toe, zoodat op 1° Mei 1873 
het aantal leden 1062 was; derhalve is het ledental met 
6 vermeerderd. 

»Bes tuur. De beurt van periodieke aftreding als be
stuursleden was aan de heeren J . H . L E L I M A N en w. S P R I N G E R . 

Heide heeren zijn herkozen en hebben volgens besluit, 
genomen op de eerstvolgende bestuursvergadering, hunne 
functiën hervat, waarin zij werkzaam waren, zoodat in 
het Bestuur geene verandering is ontstaan. 

« C o r r e s p o n d e n t e n . In de lijst der correspondenten 
hebben de volgende mutatiëu plaats gehad: de heeren 
H . L E E M H U I S te Kampen, A . K O O R E V A A R te Gouda, A . J . F . 

C U Y P E R 8 te Maastricht en J . B O U R D R E Z te Middelburg heb
ben eervol ontslag gevraagd en verkregen. In hunne 
plaats werden benoemd de heeren: L . B U R G E U S D I J K te 
Gouda, M . E . c. P L E M P te Maastricht en c. K R I J G E R te 
Middelburg, terwijl het correspondentschap te Kam/jen we
gens het geringe ledental is ingedeeld bij Zwolle. Dit
zelfde geldt van üedemsvaart, maar om minder aangename 
reden. De correspondent aldaar was nalatig in het beheer 
zijner gelden. De heer li. j. L A U T S Z te /iridic is over
leden en in zijne plaats werd benoemd de heer c S P O O N A Z . 

Te Hchagcn. is benoemd de heer A . W . G E Z E L L E N . 

«Nog rest de treurige mededeeling, dat de correspon
denten, die in liet beheer hunner gelden nalatig waren, 
(en bij vroegere gelegenheid vermeld) hunne gelden nog 
niet hebben gerestitueerd. Het Bestuur heeft informatiën 
ingewonnen om deze heeren in rechten te vervolgen, 
maar het bleek, dat dit in het nadeel der Maatschappij 
zoude zijn, wegens de kosten. Een dezer heeren, gemeente
ambtenaar zijnde, zoo heeft het Bestuur zich gewend tot 
burgemeester en wethouders zijner gemeente met ver
zoek het Bestuur in deze behulpzaam te willen zijn. 

«Ui tgave van boek- cn plaatwerken. Aan 
de leden werden uitgereikt het verslag vandel9c, 20e en 
21° Algemeene Bijeenkomst en van do 30u Algem. Ver
gadering, de portretten vaii V A N C A M P K N en D E K E Y Z E R en 
de bekroonde prijsvragen, een kazerne voor een bataljon 
infanterie en (.'ene buiten-sociëteit. Het Bestuur brengt 
hulde aan den heer D E V R I E S als graveur, maar kan de 
opmerking niet weerhouden, dut de gravures veel geld kosten, 
en dat liet nu blijkt, dat de Maatschappij wel goede af
beeldingen kan leveren, maar niet voor gewone prijzen. 
Verder verschenen van de Bouwkundige Bijdragen de vier 
stukken van het 19° deel. 

»De heer N . s. C . U . I S C H , zijn ontslag ingediend hebbende 
als lid der redactie, gelijk het vorige verslag heeft ver
nield, zoo heeft het Bestuur den lieer ii. H O L E M A N S ge
kozen als mederedacteur en den heer n. L . B U U S S E als 
corrector aangesteld. 

« B i j e e n k o m s t te 's-Gravenhage. In September 
1872 had de 2° algemeene bijeenkomst plaats buiten Am
sterdam. Het Bestuur verheugt zicli opnieuw in den uit
slag, aangezien hieraan deel genomen werd door 65 per
sonen, eu betuigt nogmaals zijn dank aan de afdeeling 
's-Grarcnltage, die op milde wijze aan de deelnemers een 
aangenamen dag heeft verschaft. 

« T e n t o o n s t e l l i n g e n te Parijs en te Weenen. 
Het Bestuur heeft, evenals te Parijs, een volledig exemplaar 
harer werken naar Wecucn gezonden. Op de tentoonstel
ling te Parijs heeft de Maatschappij verkregen een gouden 
medaille en het groote eerediplomn, waarvan slechts 13 
exemplaren zijn geschonken over geheel Europa. Het Be

stuur heeft dit vernomen uit den mond van den Voorzitter, 
die op eigen kosten in persoon naar Parijs is geweest ter 
behartiging der belangen van de Maatschappij, gelijk de 
mededeeling van de jury, dat deze zich niet begrijpen kon, 
dat de Maatschappij deze werken tot stand bracht door eigen 
middelen en zonder subsidiën. Daarenboven vereerde de 
jury een dergelijke medaille niet diploma aan de leden, die 
speciaal werkzaam zijn aan de belangen der Maatschappij. 

«Het Bestuur ziet in deze feiteii eene bemoediging voor 
de toekomst. 

« B i b l i o t h e e k . Deze is vermeerderd, behalve met 
het vervolg der jaargangen van eenige journalen, in den 
Catalogus vermeld, met tijdschriften, verslagen en jaar
boekjes van verschillende genootschappen, deels aan de 
Maatschappij vereerd, deels in ruil voor haar tijdschrift 
afgestaan. 

«Deze geschenken zijn: 
» Messager des Sciences historiques 1871, 3 m c et4 m o livrai-

son ; 1872, l m c et 4""-' livraison. 
»Tijdschrift ran hel Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 

1871—72, 3e, 4U en 5" aflev., en 1872—73, 1" en 2e af
levering. 

«Van deii heer L . B O U R : Annates Industrielles 1872, 
5me livraison. 

«Van de Kon. Acad, van Wetenschappen, Afdeeling Let
terkunde: 2e reeks, 2° deel, 2° en 3*-' stuk; 2C reeks, 3" deel, 
lc stuk eu verhandelingen 7e deel. Afdeeling Natuurkunde : 
2° reeks, 6» deel, & stuk; 2" reeks, 7° deel, 1° stuk en 
jaarboekje over 1871. 

«Van den heer C H A R L E S L U C A S te Parijs: Bulletin Meu-
snel de la société centrale des Architectes, 1872 n°. 2—12 
en Revue, archéologique. 

«Van de Ned. Maatschappij ter bevordering van Nijver
heid: Tijdschrift 1872, 3e reeks, deel XIII, 3c—8° stuk. 
Pinitcn van beschrijving run de 95° Algem. Vergadering en 
verslag aan den Koning over het jaar 1871. Handelingen 
van den 95u Algem. Vergadering en van het 16u Nijverheids-
congres, gehouden te Sneek in Juli 1872. 

«Van den heer J . li. L E L I M A N : 2 teekeningen van het 
puluis de 1' Industrie (exposition nniverselle d'écouoinie 
domestique du 25° Juillet au 15° Novembre 1872). 

«Van de afdeelingen Rotterdam en's-Gravenhageihetge-
drukt verslag over 1871—1872. 

«Van liet Smithsonian Institution: Report 1872. 
» Verslag van het voorzittend lid, belast met dc afdoening 

der nog loopendc bemoeiingen van de opgeheven commissie der 
Kon. Acad, van Wetenschappen tol het opsporen, hel behoud 
en het bekend maken van de overblijfsels der vaderlandsche 
kunst over 1871—72. 

«Van den heer A . J . V A N P R K I I N : Teekeningen en 
bestekken, betreffende de werken in het open havenfront. 

DL. XX. 

» Verslag van de Maatschappij voor den Werkenden Stand 
1871 — 72. 

»Van den heer c. L E E M A N S : afbeeldingen van muur
schilderingen in de kerk te llathmen. 

»Van het Belgische consulaat te Amsterdam: prijskamp 
voor een nieuw gusthuis te Antwerpen. 

«Idem: van het Nederl. Ministerie van Binnenlandsche 
zaken. 

»Van de Vereeniging ter Bevordering van Fabriek- en 
Handwerknijverheid in Nederland: Verslag tan de 21° Alg. 
Vergadering en lijst der boekwerken van dc I ereeuiging. 

»Van het honorair lid u. W A E S E M A N N te Berlijn: Photo-
graphieën van het Raadhuis te Herlijn. 

«Van de Société des architectes du département du Nord: 
1868—69 en 1869—70 Bulletins. 

»Graf- en gedenkschriften van de provincie Oost-Vlaan
deren, aflevering 54 tot en met 69, als vervolg op het 
voorgaande. 

«Het Bestuur deed verder een aankoop voor de biblio
theek uit de nagelaten werken van wijlen den Eere-Voor-
zitter, D . D . Hüciii.Eii. 

I'oging tot vergrooting; van liet ledental-
Het Bestuur heeft eene vernieuwde poging aangewend tot 
vergrooting van het ledental, door opnieuw eene gedrukte 
circulaire rond te zenden. Maar de uitslag was niet be-
bevredigend, en het Bestuur betreurt dit, aangezien het 
meent, dat het tegenwoordige ledentul veel te gering is. 

« U i t n o o d i g i n g c n . Het Bestuur ontving eene uit-
noodiging van het dagelijksch bestuur der gemeente Am
sterdam, om de Maatschappij te willen vertegenwoordigen 
bij de proefnemingen niet het Liernurstelsel, eveneens bij 
het leggen van den gedenksteen van den nieuwen Schouw
burg te Amsterdam en van liet bestuur der Ambachtsschool bij 
gelegenheid van het uitbrengen van het verslag. 

«Van deze uitnoodigingen heeft het Bestuur in dunk 
gebruik gemaakt. 

« B e t r e k k i n g e n buiten de Maatschappij. De 
betrekkingen van de Maatschappij niet andere genootschap
pen zijn dit jaar uitgebreid en wel met het Amerikaanse!) 
Instituut van Ingenieurs te Philadelphia, met het Inge
nieurs- und Architecten-Vereiu to Hanover, niet de Société 
centrale des architectes te Parijs en de Société des archi
tectes du département du Nord ii Lisle. 

»B ij k si) o II w wezen. Het Bestuur ontving een ver-
eerend schrijven vun den minister G E E R T S E M A , houdende 
verzoek om advies op een ontwerp van een provinciaal 
gouvernementsgebouw niet besteken begrooting. Het Bestuur 
gaf hieraan gehoor, benoemde uit zijn midden eene com
missie van 3 leden, (niet name de heeren P . J . n. cuy-
P E R S , J . H . L E L I M A N en w. S P R I N G E R ) die uitvoerig verslag 
uitbracht, aan het slot van welk verslag in bescheidene 
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termen tot den Minister de wensch was gericht, dat de 
Regeering zal blijven voortgaan, de Maatschappij te er-
kennen op haren w-eg. Hierop ontving het Bestuur een 
beleefd schrijven van den Minister als dankbetuiging. 

» Prijsvragen. Op de prijsvragen, uitgeschreven in 1871, 
zijn ingekomen 7 antwoorden, verdeeld als volgt: op de 
10 Prijs vraag, eene bibliotheek, 3 ontwerpen; n°. 1 
gemerkt: liet vat geeft uit, wat het in heeft, n°. 2: Die i j 
aan den weg// timmert, heeft reet berichte, n". 3: li la Re-
naiuance. Op de 2° Prijsvraag, eene grondige ver
handeling over eenig practisch onderdeel in 
de gewone burgerlijke bouwkunde, is geen ant
woord ingekomen. Op de S» Prijsvraag, een betimmerd 
plafond, 4 ontwerpen; n". 1, gemerkt: Vooruit, n°. 2: 
Arbeid adelt, n°. 3: La critique est aiiéc, enz. en n°. 4: 
Frisch gewagt, ist ha/b gewonnen. 

'/Deze ontwerpen werden in handen gesteld van eene j 
commissie van beoordeeling. bestaande uit de heeren J . o. 
V A N G E N D T .11!., E . G U G E L , J . F . M E T Z E L A A H J . G . V A N N I F -

T K I K en u. i>. V O G E L , welke commissie heeft gerapporteerd, 
dat aan geen der autwoorden op de l e prijsvraag eene be
kroning mocht worden toegekend, maar de ontwerpen n°. 2 
en n°. 3 elk aanspraak hadden op eene som van ƒ75.— 

»Van de ontwerpers der 3c prijsvraag werden 2 aange-. 
wezen, namelijk n°. 1 en n°. 4 om daartusschen den prijs 
te verdeelen. Het Bestuur vereenigde zich met de conclusie 
van het rapport, maar vestigt toch de aandacht op de ver
diensten der ontwerpen n°. 2 en n°. 3 van de 3U prijsvraag. 

» Afdeelingen. Met blijdschap deelen wij u mede, 
dat de Maatschappij eene nieuwe afdeeling heeft verkre
gen, ui. te Schagen en omstreken (prov. Noord-Holland) 
terwijl het Bestuur tevergeefs wacht op de stichting van 
afdeelingen in de grootere gemeenten van ons laud. 

»Uit de verslagen der overige Afdeelingen blijkt het 
volgende: 

De afdeeling Rotterdam telt 2 eereleden en 140 gewone 
leden. De financiën verkeeren in voldoenden staat. 

»Door de vaste commissie tot verzameling van stukken 
voor de «Bouwk. Bijdragen" zijn ingezonden 5 verhande
lingen, die door de Redactie zijn aangenomen. De afdeeling 
hield 0 vergaderingen. 

«De afdeeling 's-Gravenhage telt 83 leden. De vergade
ringen hadden iedere maand plaats. De Afdeeling heeft 
hare aandacht gevestigd op de bouwverordeningen te 
's-Gravenhage en benoemde eene commissie hiertoe. 

»De afdeeling Delft hield geene vergadering. 
»De afdeeling Zwolle hield 0 vergaderingen. De finan

ciën sluiten met een voordeelig saldo. Het getal leden 
bedraagt 33. 

»De afdeeling Arnhem hield 7 vergaderingen. Het leden
tal bedraagt 35. De financiën sluiten met een batig saldo. 

«De afdeeling Leiden telt 57 leden en hield 0 bijeen
komsten. De financieele toestand is zeer gunstig. Dc Af
deeling bekostigde de opleiding van 2 minvermogende 
jongelieden aan de Ambachtsschool. 

»Van de afdeeling Amsterdam is het verslag staande 
de vergadering ingekomen. 

«Van de afdeeling Schagen is nog geen verslag ingekomen. 
«Deze verslagen zullen als naar gewoonte, als bijlage 

worden toegevoegd. (Bijlage I). 
« C o m m i s s i e kunstgeschiedenis. Het Bestuur, 

uitvoering wenschende to geven aan hot vroeger genomen 
besluit, om een commissie to benoemen, die een plan zoude 
ontwerpen, waarnaar eene geschiedenis der Nederlandscbe 
bouwkunst moet worden samengesteld, heeft daartoe be
noemd de heeren: J . A . A L B E R D I N G K T H I J M , P . J . U . C U Y -

P E R S , E . G U G E L , J . I I . L E L I M A N ell W . N . R O S E . 

»En hiermede M. H. is het verslag geëindigd. Mocht 
het Bestuur zich verheugen in den stand van zaken. Na 
het opmaken van dit verslag leed de Maatschappij twee 
groote verliezen door het afsterven der heeren V E R I I E Y en 
O F F E N B E R G , gelijk de Voorzitter reeds heeft vermeld. Het 
Bestuur vertrouwt, dut hun voorbeeld, wat betreft hunne 
werkzaamheid in deze Maatschappij, door het oudere cn 
jongere geslacht worde nagevolgd en troost zich in deze 
verliezen door het oog te vestigen op velen in ons midden, 
waarvan het te hopen en tc verwachten is, dat zij nog 
veel mogen bijdragen tot den bloei onzer Maatschappij.— 
Dat zij zoo!" 

Op de vraag van den Voorzitter, of ook iemand over 
dit verslag het woord verlangt, doet zich niemand voor, 
zoodat de Voorzitter daardoor besluit, dat de vergadering 
hare goedkeuring daaraan hecht, en betuigt aan den Se
cretaris den dank der leden daarvoor. 

De Voorzitter verleent alsnu het woord aan den Pen
ningmeester, om den staat der gelden mede te deelen. 

Hit dezen staat, hierachter opgenomen (Bijlage II), blijkt 
dat de inkomsten bedroegen f 12202.235 

en de uitgaven » 7013.83'' 
blijvende alzoo in kas » 5248.40 

De heeren G . J . V A N G E N D T , J . O L I E J B Z N . en B . B L A N K E N 

worden uitgenoodigd gedurende de pauze zich te willen 
belasten met het nazien dezer rekening en verantwoording 
van den Penningmeester, hetgeen door die heeren wordt 
aangenomen. 

De beurt van aftreden als bestuurslid zou in dit jaar 
nan de heeren H . M O L E M A N S en J . V E R I I E Y zijn geweest. 
Als candidaten waren voorgesteld de heeren J . V A N A S P E R E N , 

I . G O S S C I I A I . K , J . D E H A A N , P . J . H A M E R , P . F . L A A R M A N ' , H . 

M O I . E M A N S , N . R E D E K P.R B I S D O M , O . B . S A L M en J . V E R I I E Y . 

De Voorzitter deelt mede dat de heer i. G O S S C H A L K 

schriftelijk voor zijne candidatuur heeft bedankt, en dat 
de heer V E R I I E Y helaas niet meer te herkiezen is. 

Nadat door den Voorzitter als leden van de commissie 
voor stemopneming zijn benoemd de heeren \\. c. V A N 
G O O R , A . w. G E Z E L L E N en J . L . S P R I N G E R , wordt eene pauze 
gehouden, waarna de commissie tot onderzoek der rekening 
en verantwoording van den Penningmeester, bij monde 
van den heer o. l. V A N G E N D T , hulde brengt aan de nauw
gezetheid, waarmede door den Penningmeester de admi
nistratie is gehouden, maar dat de commissie wenscht, dat 
het Bestuur de noodige stappen doet, om het geld in te 
vorderen van de correspondenten, die nalatig waren iu 
het overmaken der gelden. 

De President bedankt de commissie voor haar onderzoek 
en herinnert aan het verslag van den Secretaris, waarin 
is vermeld, dat het Bestuur alles deed wat het doen kou, om 
deze ge'den in te winnen, en dat hij vooralsnog geene 
andere middelen kent om hierin te voorzien, zoolang de 
gerechtskosten voor de Maatschappij veel hooger zouden 
zijn dan de sommen die zij van sommige correspondenten 
te goed heeft. Voorts herinnert de Voorzitter nogmaals 
aan de onaangename omstandigheid, dat enkele correspon
denten hunne gelden te laat overmaken, hetgeen de admi
nistratie van den Penningmeester bijzonder bemoeielijkt. 
De Voorzitter betuigt aan den Penningmeester den dank 
des Bestuurs en dor vergadering voor het door hem ge
houden nauwgezette beheer. 

Nog meent de Voorzitter te moeten herhalen, wat hij 
bij vroegere gelegenheid hooft gezegd, dat nl. de loden 
niet te zeer moeten letten op het batig saldo, aangezien 
dit saldo wel op dit oogenblik in kas is, maar spoedig ver
mindert, omdat onmiddellijk na de algemeene vergadering 
weder groote uitgaven moeten gedaan worden. 

Hierop brengt de commissie tot stemopneming rapport 
uit en bericht bij monde van den heer w. c. V A N G O O R , 

dat zijn ingekomen 52 geldige stembriefjes, waarop 104 
stemmen zijn uitgebracht, verdeeld als volgt: 

Op don heer J . V A N A S P E R E N 8 stemmen. 
» » » 1'. J . H A M E R 13 » 

» » » J . D E H A A N 4 » 

» » » P . F . L A A R M A N 3 » 

» > » II . M O L E M A N S 38 » 

» » » N . K E D E K E R B I S D O M 4 » 

» » » O . B . S A L M 29 » 

en 5 » in blanco, 
makende tc zamen 101 stemmen 

zoodat, daar do meerderheid 2ti stemmen is, gekozen zijn 
de heeren 11. M O L E M A N S en G . n. S . U . M . De hoer M O L E M A N S 

verklaart zich, op het verzoek des Voorzitters, bereid de be
noeming te aanvaarden en de heer S A L M , niet ter vergadering 
aanwezig, zal tot gelijke verklaring worden uitgenoodigd. 

De Voorzitter stelt aan de orde het bepalen der plaats, 
waar de volgende algemeene bijeenkomst in September zal 
gehouden worden. 

De heer J . G . V A N G E N D T J R . zegt, dat in het afgeloopen 
jaar de afdeeling Rotterdam, die eene beurt had gehad, bui
ten aanmerking bleef. Hij verwacht dat nu 's-Gravenhage 
daarbij worde uitgesloten, maar wenscht niet, dat dit regel 

j is en stelt daarom voor, dit nu te doen als bij uitzondering. 
De heer T , H O M K I N is van oordeel, dat hierin alleen de 

wet moet gevolgd worden. 
De Voorzitter zegt, dat het in strijd is met de wet, thans 

voorstellen te doen en dat dus dit voorstel niet in aan
merking kan komen, doch als het ondersteund wordt, zal 
hij het in stemming brongen. 

De heer J . G . V A N G E N D T J R . is van oordeel, dat het 
voorstel niet strijdig is met de wet. 

De hoer T . R O M E I N herinnert zich hot artikel dor wet niet 
juist en weet dus niet, wat er letterlijk staat. Gaarne 
zou hij het artikel hooren voorlezen. 

De heer .1. 11. L E L I M A N loost voor art. 53. Hot slot van do 
eerste alinea luidt: »De volgorde dezer laatste vergade
ring wordt bij loting geregeld." 

De hoer J . F . M E T Z K L A A R meent dat het woord «volg
orde" duidelijk onderstelt dat iedere afdeeling eene beurt 
bij loting verkrijgt. 

De heer J . <;. V A N ' G E N D T J R . meent dat er ook andere 
opvattingen kunnen zijn van het woord «volgorde". 
Deze meening wordt door don Voorzitter niet gedeeld en 
do wijze van loting door hem verdedigd. 

De heer <;. 11 K U I P E R zegt dat het artikel goed Hol
landsen is en zijns inziens geene onduidelijkheid insluit. 
(De vergadering stemt hiermede in). 

De Voorzitter is van meening dat hij uit het applaus 
mag opmaken dat do vergadering do zienswijze van den 

! heer V A N G E N D T niet deelt. Hij vraagt: «AVordt hot verzoek 
II van dien heer ondersteund, of verlangt oen of meer der 

leden stemming V" Niemand vraagt hot woord. 
Door het lot wordt nu uitgewezen, dat de alge

meene bijeenkomst ia September te Arnhem zal plaats 
vinden, hetgeen door een dor leden op verzoek van den 
Voorzitter wordt gecontroleerd. 

Alsnu is aan de orde het uitreiken der accessits. 
Als vervaardiger van het ontwerp op do prijsvraag voor 

I eene bibliotheek onder het motto »a la renaissance" maakt 
zich bekend de heer s. W I E R D A W Z . van Amsterdam. De ver
vaardiger van het werk onder hot motto » Die aan den wegh 
timmert, hoeft veel bericht," blijkt niet aanwezigte zijn. 
(Later is dit gebleken to zijn de hoor .1. M . V R E E S W I J K . 

architect te Utrecht.) 
Als vervaardiger van het antwoord » Vooruit," (antwoord 

li op 'de 3° prijsvraag) doet zich kennen do heer L . M . M O L E -
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N A A R ran Vlitsingen, De vervaardiger van het ontwerp, 
onder het motto «Frisch gewagt, ist halb gewonnen" blijkt 
niet aanwezig te zijn. (Later gebleken te zijn de heer w. l. 
K L E R K D E R E U S , architect te Utrecht). De Voorzitter her
innert, dat de uitslag spoedig zal bekend gemaakt worden 
in de dagbladen. 

De Voorzitter wenscht den heeren W I E K D A en M O L E N A A R 

geluk met den uitslag en hoopt, dat het eene aanmoedi
ging voor beiden zal zijn oin opnieuw mede te dingen, ten 
einde eene volgende keer eene volledige bekroning te ge
nieten. Mocht het nu liet geval wezen, dat zij teleurge
steld zijn, dat hun slechts een accessit te beurt viel, hij 
wijst er op, dat dit veeltijds het geval was met hunne 
voorgangers en dat het op den weg ligt van den bouw
kunstenaar om uitmuntende ontwerpen te leveren, alleen 
na langdurige studio en nadat velerlei trapsgewijze onder
scheidingen zijn voorafgegaan. 

Ten slotte is aan de orde de regeling der spreekbeurten 
voor den volgenden dag. Hiertoe melden zich aan. 

Voor vraag 4 : de heeren w. N . R O S E en c. Z E M E L J R . 

» » 4 , 5 , 7 en 1 2 de heer w. c. V A N O O O R , 

namens de afdeeling Rotterdam. 
De heer \. L . V A N G E N D T vraagt het woord om de leden 

opmerkzaam te maken op de asphaltbestrating in de Kal-
verstraat. Hij deelt mede, dat de vergadering gelegenheid 
heeft den volgenden morgen do geheele bewerking te zien 
en zoo er leden zijn, die er gebruik van wenschen te 
maken, zoo zal hun zeer gaarne de toegang tot het werk 
worden verschaft. 

De Voorzitter wijst ten slotte de vergadering op de 
tentoongestelde teekeningen, waaronder voornamelijk : 

1 ° . De uitvoerige teekeningen van de sluiswerken bij 
Zeeburg van den heer J . G . V A N N I F T R I K , aan wiens ijve
rige bemoeiingen Amsterdam te danken heeft, dat 
het van stank is bevrijd; 

2 ° . Het afgedrukt rapport mot 4 5 authographische platen 
over de tentoonstelt ïngj in 1 8 0 0 te Amsterdam ge
houden, opgesteld door de heeren V E R H E Y c. S ; 

3 ° . Dc antwoorden op de prijsvragen; 
4 ° . Teekeningen, betreffende de Staatsspoorwegwerken 

te Amsterdam van den heer V A N P R E H N (geschenk) ; 
5°. Muurschilderingen van de kerk te Bathmen, (ge

schenk van den heer dr. c. L E E M A N S te Leiden ; 
0 ° . Photographieën van het raadhuis te Herlijn, geschenk-

van het honorair lid, den architect W A E S E M A N N te 
Berlijn ; 

7 ° . Een ontwerp van arbeiderswoningen, en een ander 
van een kerkgebouw voor de Doopsgezinde gemeente 
te Koordeind can Graft, beiden tentoongesteld dooi
den heer J . li. L E L I M A N ; 

8 ° . De eerste aflevering van het plaatwerk getiteld 
«Bouwkunst," uitgegeven onder toezicht van den 
heer E B E R S O N te Arnhem met iuteekeninglijst; 

9°. Verschillende bouwmaterialen, tentoongesteld dooi
den lieer H . J . V A N D E N B R I N K te Amsterdam ; 

1 0 ° . Monsters van asphalt, dienende voor de bestrating 
in de Kalverstraat, tentoongesteld door den heer 
A . L . V A N G E N D T . 

De Voorzitter dankt alle heeren leden voor hunne hier 
gewenschte tegenwoordigheid en voor de welwillendheid, 
waarmede hjj als Voorzitter en zijne beide modebestuur
ders als de Secretaris en de Penningmeester zijn aan
gehoord. Hij verheugt zich voor deze Maatschappij met 
het vernieuwd votum van vertrouwen, dat den Pen
ningmeester te beurt viel door zijne herbenoeming, brengt 
dank en hulde aan de afdeelingen, de heeren correspon
denten, afgevaardigden, mededingers naar de prijsvragen, 
beoordeelaars van do ingekomen prijsantwoorden, vooral aan 
de werkende en ijverige leden der Maatschappij en hen, 
die deze zaal met hunne ontwerpen en geschenken hebben 
gelieven te sieren, en sluit daarna do vergadering. 

Opgesteld overeenkomstig de aanteeke-
ningon, gehouden op de 3 P ' Algemeene 
Vergadering. 

H. W . N A C I I E N I U S , 1 » . Secretaris. 

Bijlage I. 

UITTREKSELS VAN DE VERSLAGEN DER AFDEELINGEN. 

A M S T E R D A M . 

De afdeeling Amsterdam bleef nagenoeg als het vorige 
jaar. Hot aantal leden bepaalde zich tot 118. Tien ver

gaderingen werden gedurende het wintersaisoen gehouden, 
die allen echter weinig bezocht werden, waardoor het blij
vend bestaan der Afdeeling dikwerf voor Bestuurderen eene 
zorg in de toekomst was. 

Het Bestuur, bestaande uit de heeren i. G O S S C I I A L K , voor

zitter; o. V A N H E E R D E , vice-voorzitter; J . S M T T , penningmees
ter ; J. D E H A A N , commissaris en j. L . S P R I N G E R , secretaris, bleef 
met het nieuwe jaar de functie behouden om, bjj het aan
vangen van een nieuw saisoen door een ander vervangen 
te worden, daar men vóór dien tijd over het bestaan dor 
Afdeeling eene commissie zoude raadplegen en volgens 
diens besluit in afwachting zou gehandeld worden. 

De onderwerpen die behandeld werden, waren van ver
schillenden aard, waaronder zeer belangrijke, dikwerf dooi
den Voorzitter geleverd om de vergaderavonden dor Afdee
ling aan het doel te doen beantwoorden. Prijsvragen wer
den uitgeschreven, doch ook daarbij was geen succes. 

Het bestuur der Afdeeling stelt zich voor, binnen kort 
eene vergadering te houden, waarop de wijze hoe met de 
Afdeeling gehandeld moet worden, ccn onderwerp tot be
spreking zal worden. 

A R N H E M . 

Gedurende de tijdruimte van 1 April 1 8 7 2 tot 1 April 
1 8 7 3 werden 7 vergaderingen gehouden ; liet aantal hieraan 
deelnemende leden bedroeg gemiddeld 1 0 . 

Wij mochten ons niet verheugen in vermeerdering van 
liet ledental; integendeel, door sterfgeval en bedanken ver
loren wij er 3 , zoodat het aantal van 3 8 daalde tot 3 5 . 

In hot Bestuur had een groote verandering plaats; de 
heeren w. A . N I C O L A , president en E . S W A A N , secretaris, die 
volgens rooster moesten aftreden, wenschten tot groote 
spijt der overige leden niet moer in aanmerking te komen. 
Na stemming werden tot bestuursleden gekozen de hoeren 
J . C . S T O E L L E R Oil J . W . B O E R B O O M S . 

Het Bestuur bestaat alsnu uit de heeren: 
A . V A N C U Y L E N H U R G I I , president; J . c. STOELLER,vice-pre

sident; s. A . F I J N E N B U I K , penningmeester; n. j. P E R S I J N , 

commissaris en J . W . B O E R B O O M S , secretaris. 
De financieele toestand is gunstig te noemen; uit de 

laast aangehoorde rekening en verantwoording van den 
Penningmeester bleek, dat het jaar 1 8 7 2 sloot met een 
batig saldo van f 1 3 2 . 4 0 . 

Voor de hier ter stede op te richten ambachtsschool 
werd besloten om jaarlijks ƒ 1 0 . — bij te dragen. 

Als tegenstelling des vorigen jaars leverde de vraagbus 
dit jaar niets op, doch het bespreken der door de Maat
schappij gestelde vragen leverde menigen nuttigen avond. 

Het afgeloopen jaar was rijk aan het geven van kunst
beschouwingen en besprekingen daarover; men had de 
navolgende werken ter bezichtiging; 

En/refiens van V I O L L E T - I . E - D U C ; Les Arts arabes par B O V R -

G A I N ; I Architecture p r i v é du xix» siècle par C É S A R D A L Y ; 

V'Encyclopédie de Varchitecture; Motifs his/oriques d'archi
tecture, de sculpture, d'ornemenf, par C É S A R D A L Y , enz. 

De leeskring werd ook dit jaar met succes voortgezet. 
De algemeene bijeenkomsten te Amsterdam en te 's-Gra
venhage werden door daartoe benoemde commission be
zocht en daarvan verslag uitgebracht. 

D E L F T . 

Het Bestuur ontving van deze afdeeling het volgende 
schrijven: 

»Tot ons leedwezen kunnen wij u dit jaar geen verslag 
der gedane werkzaamheden van onze Afdeeling aanbieden. 

»Bij het einde van het vorige en bij het begin van dit 
afdeelingsjaar, gaf de President aan de vergadering te 
kennen, dat hij na een zestal jaren als zoodanig werk
zaam geweest, wenschte nf te treden. 

»Hjj vermeende dat de slechte opkomst der leden in het 
laatste jaar voornamelijk daarin lag, dat èn President èn 
leden van een bestuur niet te lang als zoodanig moeten aan
blijven, waarom door het kiezen van nieuwe President 
en Bestuurders telkens nieuw leven kan worden bijgebracht. 
Daarbij kwamen voor hem persoonlijk redenen van 
ongesteldheid, die hem noodzaakten de winteravonden te 
huis to blijven, in geen geval zich des avonds in te span
nen, wilde hij des anderen daags behoorlijk zijne plich
ten vervullen. 

»De Afdeeling heeft hare beste pogingen aangewend, om 
den President van zijn voornemen te doen terugkomen, 
en wilde volstrekt niet overgaan tot het kiezen van een 
anderen voorzitter, maar eerder tot ontbinding der Af
deeling besluiten. 

«Eindelijk is besloten, waarbij de Voorzitter zich heeft 
neergelegd, dit jaar geen afdeelingsvergaderingen te hou
den, do contributie niet te heffen, maar dit aan den tijd, 
waarschijnlijk aan oen volgend jaar over te laten, en dan 
meer bepaalde uitspraak te doen." 

•S -GRAVENHAGE. 

Het aantal leden bedroeg volgens het vorige verslag 
7 7 ; sedert zijn 9 nieuwe leden toegetreden, terwijl 3 leden 
hebben bedankt, zoodat bij het einde van het 1 3 « afdee
lingsjaar het ledental 8 3 bedraagt. 

Het Bestuur is thans samengesteld als volgt: 
w. N . R O S E , voorzitter; p. J . M O L T H A A N , onder-voorzitter; 

E . S A R A B E R , penningmeester; M . H E N R I Q U E Z P I M E N T E L , J . 

S I N G E L S , J . F . M E T Z E L A A R , en j. J . c. D E W I J S , secretaris. 
De vergaderingen hadden geregeld maandelijks plaats. 
De opkomst der loden was gemiddeld ''i van het aantal. 
Omtrent de behandelde onderwerpen kan het volgende 

worden gemeld: 
Het lid S A R A B E R deelde eene beschrijving mede van het 
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amphitheater van Flavins te Hume, meer bekend onder 
den naam van liet Collosseum. 

Het lid R O S Ë trad naar aanleiding dier voordracht in 
uitvoerige beschouwingen omtrent de spelen der oude Ro
meinen, in verband met de inrichting der amphitheaters. 

Hetzelfde lid deelde bijzonderheden mede omtrent de 
wand- of muurschilderingen in de eerste helft der 14e eeuw, 
en stelde teekeningen ter bezichtiging, voorstellende de 
copie van eene muurschildering in de dorpskerk te Bathmen. 

Het lid Q I N J O O L E N stelde ter bezichtiging een groot 
middelstuk en hoekstuk van pleister voor een plafond, dat 
door hem was ontworpen en vervaardigd, ten einde te 
trachten door schoone lijnen ook schoone vormen voor te 
stellen. 

Het lid L E F È B I I E hield voordrachten over de wording, 
het karakter en de voortplanting van het geluid in ver
band met den bouw van concertzalen en orkesten, naar 
aanleiding waarvan door verschillende leden over die on
derwerpen uitvoerige discussiè'n werden gevoerd. 

Hetzelfde lid stelde een model van een kiosk ter be
zichtiging en nam daarmede proeven, ten einde de voort
planting van de geluidtrillingen door hout aan te toonen. 

Het lid D E W I J S deelde eene geschiedkundige en plaat
selijke beschrijving mede van den Akropolis te Athene, 
gaf ter beschouwing de afbeeldingen van de plans, op
standen, doorsneden en details van een door S C H I N K E L ont
worpen paleis voor den koning van Griekenland op dien 
Akropolis en deelde verschillende bijzonderheden betreffende 
dat ontwerp mede. 

Het lid S I N G E L S deed mededeelingen omtrent de fabri
cage van het spiegelglas en stelde verschillende afbeeldin
gen van ovens en werktuigen dienaangaande ter bezich
tiging. 

Voorts werden achtereenvolgens behandeld de navol
gende gestelde vragen: 

1". Wat leert de ondervinding omtrent de toepassing 
van silicaat? 

2". Wat leert de ondervinding omtrent het draineeren 
van gronden? 

3°. Is meer politietoezicht over het bouwen in 's-Gra-
venhage wenschelijk ? 

4°. Wat leert de ondervinding omtrent uitwendige muur-
bepleistering van gebouwen? 

De beantwoording dezer vragen gaf aanleiding tot vele 
mededeelingen en uitvoerige discussiè'n, terwijl nadat de 
sub. 3 vernielde vraag bevestigend was beantwoord, eene 
commissie werd benoemd, die kennis zal nemen van de 
verordening op het bouwen te Rotterdam, ten einde die 
te vergelijken met de verordening te ' s-Gravenhage en dien-
aangaande rapport uit te brengen. 

Voorts werd de beschikbare tijd op de vergadering ge

wijd aan kunstbeschouwingen, bestaande in plaat- en pracht
werken, die door sommige leden daartoe welwillend wer
den aangeboden. 

L E I D E N . 

Het ledental bedraagt thans 57. 
Zes bijeenkomsten werden in de winter van het afge-

loopen jaar gehouden, waar gemiddeld 25 leden bijeen
kwamen. 

De leesavond, welke in de eerste wintervergadering 
dezes jaars besloten werd nog geregeld wekelijks te doen 
plaats hebben, waartoe het Bestuur zich alsdan verbond 
zooveel mogelijk geregeld tegenwoordig te zijn, scheen niet 
veel belangstelling te kunnen opwekken; alle pogingen, 
tot dusverre daartoe in het werk gesteld, bleven vruch
teloos. 

Het Bestuur was aldus samengesteld: 
J . w. S C H A A P , president; H . J . G I E Z E N , vice-presiaent; 

G . i i . B E R T R A N D , penningmeester; c B L A N S J A A U , 1c secre
taris ; w. A . V A N L I T H , 2'' secretaris; A . U O E K W E Y T , com
missaris. De 5 eerste bestuursleden werden bij de verkiezing 
van het Bestuur herkozen, terwijl de laatste werd gekozen 
in de plaats van den heer p. M A R K S . 

Volgens art. 12 werd de presidentsbetrekking op de
zelfde vergadering door de leden bij acclamatie weder aan 
denzelfden titularis aangeboden, welke na veel aandrang 
zich nog één jaar daartoe verbond. De overige function 
werden door het Bestuur op de eerstvolgende bestuurs
vergadering onderling geregeld. 

De staat der kas is zeer gunstig; een batig saldo van 
f 160,23 sloot de rekening, tengevolge waarvan de con
tributie dit jaar weder op f 3.— werd gesteld. 

Twee veelbelovende jongelingen van minvermogende lie
den maakten weder, evenals het vorige jaar, gebruik van de 
lessen der ambachtsschool. Het benoodigde gereedschap 
enz. werd hun mede uit de kas der Afdeeling verstrekt. 

Vaii de uitgeschreven prijsvragen tot het opmeten en 
in teekening brengen van oude bestaande gebouwen, waar
toe voor dit jaar waren aangewezen: 1°. een gevel aan 
de Oude Vest, hoek Mare, waarvoor f 50.—, eu 2». de 
Stadhuispoort, aan de Zeevischmarkt, waarvoor/15.— was 
toegezegd, werd voor de eerste een keurig bewerkt ant
woord ingezonden. 

Den uitvoerder daarvan, ons lid den heer A . V A N D E R 
I I E Y D E N , werd dan ook bij acclamatie de uitgeloofde prijs 
toegekend. 

Dezelfde wenk als van het vorige jaar aan het Hoofd
bestuur om niet al het toegezondene in portefeuille te 
houden, dient ook thans weder hierbij te worden gevoegd. 

De werkzaamheden bestonden dit jaar in: 

29 — — 30 — 

1°. Kunstbeschouwingen, waartoe platen of boekwerken 
werden verstrekt door den President, de Secretarissen, en 
van plaatwerken aan de Afdeeling toebehoorende, als: 
monumenten, grafzerken enz., uit de St.-Pieterskerk te 
Leiden; eene uitgave van den heer cn. C L A E S E N te Luik, 
getiteld: »Motifs de decoration extérieure et inférieure dans 
les nouvelle» maisons de Paris el ses environs, par M . C É S A R 

D A L Y a Paris." 
De Afdeeling bezit de bekroonde prijsvragen en afbeel

dingen van oude bestaande gebouwen en gaf die voorna
melijk met het oog op hen, die geen leden der Maat
schappij zijn, ter bezichtiging. 

De onderwerpen, welke besproken werden, waren als 
volgt: 

1». Waarom wordt het tras in metselwerken, bij vrie
zend weder afgekeurd ? 

2°. Wat is de reden daarvan? 
3°. Welke maatregelen in het algemeen zijn te nemen 

om metselwerken voor stuk-vriezen te bewaren ? 
Naar aanleiding eener ingekomen vraag in de brieven

bus der afdeeling Rotterdam werd ook in onze brievenbus 
de navolgende vraag gesteld: //Bij het leggen van bind-
lagen worden de koppen der'binten, voor zoover zij in 
het metselwerk komen, op enkele werken tweemalen ge-
menied en op anderen van zinken kappen voorzien. Is 
laatstgenoemde behandeling duurzamer voor het werk; 
zoo ja, weegt dit dan op tegen de meerdere kosten, die 
het gebruik van die kappen veroorzaken?" 

De eerste vraag lokte veel discussion uit; voornamelijk 
metselaars deelden hunne ondervinding mede. De meenin
gen van enkelen daaromtrent waren, dat tras niet tegen 
spoedige opdroging bestand is en daarom zoowel bij 
strenge vorst, als bij felle hitte scheurt. Anderen daaren
tegen hadden de overtuiging dat er eene andere reden zijn 
moest, daar trasramen, welke reeds eenige jaren geleden 
gemetseld waren, soms nog stukvriezen. 

Daar men echter tot geen vaste resultaten komen kon, 
werd op voorstel des Bestuurs eene commissie benoemd, 
welke na verloop van een paar maanden, waarin zij de 
zaak zou onderzoeken, mededeeling moest doen van hunne 
proeven en ondervindingen, waarvoor hun een krediet van 
f 30.— werd toegestaan. 

Deze commissie wordt tot op dit oogenblik nog geacht 
werkzaam te zijn, daar zij tot dusverre van haar aanzijn 
nog geen blijken heeft gegeven. Zij bestaat uit de heeren 
B L A N S J A A R , H O U T H U Y Z E N , P L A N J E U , T U R I O N eu V E R H O O G . 

Over de ingekomen vraag der bindeinden kon men 
. spoediger tot eene overtuiging komen. 

Te dezer plaatse is die bewerking niet bekend, doch 
men meende, dat het doel daarvan vrij zeker zoude zijn, 
om de vochten, in de muren aanwezig, te beletten zich 

aan de binten mede te deelen. Hoewel daarin veel goeds 
gelegen is, kan toch ook niet nagelaten worden om te 
bemerken, dat ook de vochten welke zich in de binten 
bevinden, daardoor belet worden er uit te trekken en dus, 
wanneer zij zooals gewoonlijk verseh gezaagd en vochtig 
zijn, veel gelegenheid bestaat tot verstikking of ver
rotting. De somtijds hier toegepaste wijze om eenige ruimte 
tusschen de bindkoppen en bet muurwerk te laten, is, zoo 
achtte men, meer aanbevelenswaardig. Er waren zelfs 
enkelen, welke het meniën der einden, die in de muur 
liggen, reeds overtollig of schadelijk achten, schadelijk-
wanneer liet de uitdamping belet en overtollig wanneer 
zooals dikwerf was opgemerkt, de verfspecie zich na kor
ten tijd in de metselspecie oplost. 

Enkele lezingen over onderwerpen van bouwkundigen 
aard werden gehouden, als door den President over de 
grafmonumenten in de St.-Pieterskerk te Leiden, door 
mr. S N E L L E N V A N V O L L E N H O V E N : rinleeriiigeii, zijnde hoofd
artikelen der Nieuwe Rotterdamsche Courant; ereosoteeren; 
trassteen, zijnde eene vertaling van een Duitsch werk, 
dat onder den naam van «Opmerkingen over Duitsche 
tufsteen, tras en hydraulische kalk" te (iiblen: was uit
gegeven. 

Na deze lezingen, welke voornamelijk ten doel hadden, 
om te trachten vele leden aan te moedigen vnn hunne 
zijde iets bij te dragen, werden besprekingen daarover 
gehouden. 

R O T T E R D A M . 

Het Bestuur, waarvan aan de beurt van aftreding 
waren de heeren w. c. V A N G O O R en \. K O R N D Ö R F F E R , is 
aangevuld door de herbenoeming van eerstgenoemden en 
de benoeming van den heer G . J . V A N D E R G O E S in de 
plaats van den tweede, welke niet herkiesbaar was. 
Het bestaat thans uit de heeren F . D E K K E R , voorzitter; 
c. B . V A N D E R T A K , vicc-voorzitter; n. J . D U P O N T , penning
meester; M. V A N K U K E L , W . L O R E N T Z Oil ü . .1. V A N D E R G O E S , 

commissarissen en w. c. V A N G O O R , secretaris. 
Op 15 Maart 1872 telde de Afdeeling 2 eereleden en 

150 gewone leden. Dit getal is verminderd mot 15 en 
vermeerderd niet 11, zoodat het ledental thans bedraagt 
2 eereleden en 146 gewone leden. 

De financiën verkeeren in voldoenden staat. 
Op geen dor drie prijsvragen, door de Afdeeling in 

het vorige jaar voor do leden uitgeschreven, is een ant
woord ingekomen, ten gevolge waarvan de termijn van 
inzending van antwoorden met een jaar is verlengd. 

De boek- en plaatverzameling heeft de gewone uit
breiding ondergaan, zoo door aankoop als geschenken. 
Het gebruik, dat daarvan door de leden gemaakt wordt, 
blijft steeds gering. 
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Ten gevolge ran de jaarlijksche toelage aan de Am
bachtsschool, alhier gevestigd, heeft de Afdeeling het 
recht op de kostelooze plaatsing van acht leerlingen. 
Voor den met 1 April a. s. aanvangenden cursus zullen 
daarvan vijf plaatsen bezet zijn. 

Door de vaste commissie tot verzameling van stukkeu 
voor de » Bouwkundige Bijdragen" zijn bij het bestuur 
der Afdeeling ingezonden en aan het bestuur der Maat
schappij ter plaatsing aangeboden de volgende stukken: 

1°. Een opstel van den heer J . K . I . A I S I U J N , over gra-
phische voorstelling van de gasverlichting van gemeenten ; 

2°. Een opstel van den heer w. L O R E X T Z over het drogen 
en bereiden van hout tegen bederf; 

3°. Van denzelfden heer een opstel over ondervindin
gen, opgedaan bij het uittrekken van palen; 

4°. Eenige mededeelingen van den heer w. c. V A N G O O R 

over sgraffito, en 
5°. de door den heer n. J . V A N D E N B R I N K welwillend 

ten gebruike afgestane teekeningen van de R. K. be
graafplaats met kapel alhier. 

Dewijl in deze commissie door het vertrek naar elders 
van den heer E . J . M A H G R Y eene vacature was ont
staan, is die aangevuld door de benoeming van den heer 
W . L O R E N T Z . 

De negen gewone vergaderingen der Afdeeling zijn bij
gewoond door gemiddeld 30 leden en geïntroduceerden. 
Dat het daarin weder niet aan stof heeft ontbroken, 
moge het volgende aantoonen. 

De heer p. u. A . M A R T I N I B U Y S , ingenieur bij den 
staatsspoorweg te Rotterdam, gaf eene geschiedkundige 
en constructieve beschrijving van twee alhier voor den 
aanlog van dien spoorweg gesloopte bruggen. 

De heer n. W A K K I E , ingenieur van den waterstaat in 
Oost-Indië, gaf eene beschrijving van do wijze, waarop 
op Java do rijksbouwwerken worden uitgevoerd. 

De heer D . D E V R I E S leverde een opstel over de Griek-
sche beeldhouwkunst, vergeleken met die van hetGothischc 
tijdvak. 

De heer j. u. L E L I M A N , voorzitter van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst te Amsterdam, droeg eene 
verhandeling voor over de kunst van het ornement. 

De heer li. L I N S E , directeur der gemeentewerken te 
Dordrecht, deed mededeeling van de plannen tot rioleering, 
bemaling en afvoer van f'aecale stoffen voor Dordrecht, 
in verband met gedeeltelijke toepassing van Liernur's 
rioolstelsel. 

De heer r. M A A S C E E S T E R A N U S , civiel-ingenieur enz. te 
Leiden, gaf mededeelingen omtrent Liernur's rioolstolsel 
cn de toepassingen daarvan, en behandelde te gelijk een 
omtrent dat stelsel gedane vraag. 

Na den afloop der beide laatstgenoemde voordrachten 

ontstond over de voor- en nadeelen van Liernur's riool
stelsel een uitvoerige discussie tusschen eenige leden en 
ter bywoning der vergadering uitgenoodigde autoriteiten 
en andere personen. 

De heer r. V E R M A A S leidde uitvoerig dc bespreking in 
van eene vraag over het met stoom vervaardigen van 
timmerwerk; aan dc discussie daarover werd daarna nog 
door verschillende leden deelgenomen, evenals aan die 
over de volgende nog behandelde vragen, als: 

Over de voor- en nadeelen, verbonden aan het niet 
gelijktijdig optrekken van alle muren van woonhuizen ; 

Over de werking van spreekbuizen op groote afstan
den, ingeleid door den heer li. V A N D E R L I N D E N ; 

Over het met lood of' zink bekleeden der koppen van 
balken in tegenstelling met het meniën daarvan; 

Over het droog liggen van bouwgronden, en 
Over den aanleg eener waterleiding binnenshuis, in 

verband met het in Rotterdam gevolgde stelsel der ge
meente-drinkwaterleiding, ingeleid door de heeren w. c. V A N 
G O O R en c. B . V A N D E R T A K . 

Eene vraag over de passieve houding der bazen tegen
over de eischen der werklieden om loonsverhooging, boe-
wel beschouwd wordende als buiten den werkkring der 
Afdeeling, lokte toch discussie uit, welke leidde tot de 
vraag: »wat kan hier in het belang der werklieden ge
daan worden", welke vraag behoorlijk geformuleerd wordt 
ingewacht. 

Voor de beantwoording van de l c , 3», 4°, 5", 7°, en 
12° van de bij circulaire van November 1872, n°. 53, 
door het bestuur der Maatschappij ter bespreking voor
gestelde vragen op de algemeene bijeenkomst van leden 
der Maatschappij in Mei 1873 te Amsterdam, zijn van 
verschillende leden voorwaardelijke toezeggingen verkre
gen. Reeds zijn in de Afdeelingsvergaderingen voor
gedragen : 

Door den heer A . K O R N D Ö R F F E R eene uitvoerige ver
handeling over betere straatbedekkingen, naar aanleiding 
van vraag n°. 3 en 

Door den heer w. L O R E N T Z een antwoord op vraag 
n°. 5. 

Naar aanleiding van het gesprokene op de algemeene 
bijeenkomst van dc leden der Maatschappij in September 
1872 te 's-Gravenhage, gaf de heer c. B . V A N D E R T A K 
zijne denkbeelden over het gebruik van verschillend ge
kleurde steenen in metselwerken, over welk onderwerp 
daarna een uitvoerige discussie tusschen verschillende 
leden gevoerd werd. 

Ten gevolge van dezelfde bijeenkomst deelde genoemde 
heer ook eenige geschiedkundige en kunstbijzonderheden 
mede over het Huis Ten Bosch bij 's-Gravcnhagc. 

De heer li. J . D U P O N T stelde ter bezichtiging en deelde 
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het een en ander mede over Belgische tegels van samen
geperst Portlandsch cement. 

De heer M . V A N E R K E L sprak over de ondervindingen, 
opgedaan bij den bouw van en de resultaten verkregen 
met een volgens het stelsel van den ingenieur u. o V E R M A R S 

vervaardigd pomprad. Later werd dit werktuig nogmaals 
ter sprake gebracht naar aanleiding van een artikel in 
Erbkam's Zeitschrift für Bamocsen. 

De heer p. j . V A N R I E T S C H O T E N gaf eenige mededeelin
gen over de lithofracteur en de daarmede verkregen uit
komsten, in vergelijking met andere ontploffingsmiddelen. 

Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van den 
heer T » . A L L E B R A N D I te Amsterdam, heeft een der afdee-
liugsleden op zich genomen, proeven te nemen met het 
bij dien heer verkrijgbare verfcement. 

De heer li. L I N S E , van Dordrecht, gaf ter beschouwing 
eene uitgebreide verzameling teekeningen en photogra-
phische afbeeldingen van te Dordrecht bestaan hebbende 
en nog bestaande bouwwerken. 

De heer D . D E V R I E S , stelde een gedeelte van het schoone 
werk van J . G A I L H A B A U D ter bezichtiging. 

Eindelijk werden eenige van de in het bezit der Af
deeling zijnde plaatwerken ter beschouwing aangeboden. 

Z W O L L E . 

De afdeeling Zwolle heeft negen vergaderingen gehou
den. De eerste had plaats op Vrijdag 5 Januari 1872, 
waarin besproken is de preferentie van het weder uit
schrijven eener gewone prijsvraag, of het in teekening 
brengen van een bestaand classiek gebouw binnen de 
gemeente Zwolle. Op een en ander zal nader teruggeko
men worden. Verder is de aandacht der leden gevestigd 
op een nieuwe in den handel gebrachte verfstof, genaamd 
silicaat, en werd bepaald voor rekening der Afdeeling 
daarmede de noodige proeven te nemen. Het lid J . K R O E Z E 

verklaarde, dat de door hem genomen proeven met een 
slijpsteen van R A M S O N ' S kunstcement geene gewenschte 
resultaten hebben opgeleverd. 

In de tweede vergadering, op Vrijdag 20 Januari, las 
de Secretaris het jaarlijksch verslag, waarin hij den toe
stand der Afdeeling als alleszins voldoende opgaf, hoewel 
eenige meerdere lust by de leden tot het bijwonen dei-
gewone vergaderingen als zeer wenscheljjk werd beschouwd. 
De President bracht ter tafel het bestek en de teekenin
gen voor een nieuw te bouwen post- en telegraaf'kantoor 
te Botterdam, vervaardigd door den heer w. c. H E T Z E L A A R . 

Met belangstelling werd een en ander bezichtigd. Latei-
werd een belangrijk gesprek gehouden over de vorming 
der natuurlijke steensoorten, ten gevolge waarvan de 
lezing van het lid G . V A N D A V E L A A R C N O P I U S tot een vol
gende bijeenkomst werd uitgesteld. 

DL. XX. 

In de derde vergadering, op Vrijdag 23 Februari, bracht 
het lid s. M . c. B . B R E U K K L ter tafel eene fraaie collectie 
versteeningen, gevonden bij het graven der Lutter Hoofd-
wjjk; genoemde collectie is tot dit einde welwillend af
gestaan door den heer s. J . a. B R B U K E L , te Avereest, cor
respondent der Maatschappij. Het lid B . H . T R O O S T E R be
loofde, in eene volgende bijeenkomst over de natuurlijke 
steenvorming eene lezing te houden. Daarna sprak het 
lid G . V A N D A V E L A A R C N O P I U S over de constructie der ver
schillende sluizen, en behandelde daarvan de muren in 
gebakken en hardsteen. De punt-, tol- en waaierdeuren 
werden achtereenvolgens besproken, zoowel ten dienste 
der inundatie, als voor de scheepvaart. De constructie 
der schotbalken, stortebedden, alsmede het vóór en tegen 
der ijzeren sluisdeuren werd door spreker in het breede 
ontwikkeld en met teekeningen en schetsen opgehelderd. 

In de vierde vergadering, op Vrijdag 10 April, deed de 
Penningmeester verslag van zijne gehouden administratie. 
Eene commissie, die de bedoelde bescheiden nazag, rap
porteerde bij monde van het lid s. M . c. B . B R E U K E L , alles 
in behooi-Hjke orde te hebben bevonden, terwijl de kas 
sluit met een nadeelig saldo, groot _/20.3P. Dientenge
volge wordt de Penningmeester behoorlijk gedechargeerd, 
onder dankzegging voor zijne gehouden administratie. 
De Voorzitter brengt de vraag in het midden, of er van
wege de Afdeeling dit jaar ook een afgevaardigde ter 
Algemeene Vergadering zal worden gezonden; niemand 
zich daarvoor opdoende, deelde de Voorzitter mede dat 
hij hoogstwaarschijnlijk omtrent dien tijd te Amsterdam, 
zal zijn en alsdan de Afdeeling zal vertegenwoordigen. 
Met een hartelijk vaarwel tot den aanstaanden winter, 
sloot de Voorzitter de eerste reeks der bijeenkomsten. 

Ter vijfde vergadering, op Vrijdag 27 September, deelde 
de Voorzitter mede dat hij de Algemeene Vergadering 
der Maatschappij te Amsterdam, had bjjgewoond, en beval 
hjj den leden dringend aan het lezen van het verslag, 
dat hoogstbelangrijk zal zijn, om de vele practische 
zaken, die er behandeld zijn. Tevens werd besloten dat 
de vergaderingen in het vervolg om de 14 dagen zouden 
plaats hebben, terwijl bepaald werd dat bij afwisseling 
eene lezing en een gemeenzaam onderhoud zou gehouden 
worden. De meeste leden verklaarden zich bereid tot de 
vervulling eener spreekbeurt, terwijl het lid n. II . T R O O S T E R 

op zich nam, in de eerstvolgende vergadering te spreken 
naar aanleiding der natuurlijke steenvormingen. 

lu de zesde vergadering, op Vrijdag 11 October, werd me
dedeeling gedaan eener missive, inhoudende kennisgeving 
dat het bestuurslid c. V A N D A V E L A A R C N O P I U S door veran
dering van woonplaats voor het lidmaatschap der Afdee
ling bedankt had. Er werd besloten dat de keuze van 
een nieuw bestuurslid zou plaats hebben in den aanvang 
van 1873. Het lid B . H . T R O O S T E R sprak daarna overliet 
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ontstaan der natuurlijke steensoorten; hij schetste achter
eenvolgens de wording der aardkorst en hare verschillende 
perioden, van af het groote centraalvuur en de platonische 
gesteenten, vervolgens de azoische, primaire, secundaire, 
tertiaire en quartiere tijdvakken, en eindelijk het ontstaan 
van het alavium, geschikt tot woonplaats voor mensch 
en dier. Na deze algemeene beschouwing besprak genoemd 
lid meer speciaal de steensoorten, zooals de graniet-, 
kwarts-, porfier-, doriet-, serpentijn-, bazaltgroepen, enz. 
Een groot aantal aanwezige steensoorten en merkwaar
dige ertsen luisterde het gesprokene op en maakte deze 
lezing hoogst belangrijk. 

In de zevende vergadering, op Vrijdag 25 October, bracht 
het lid s. u. c. B . B B E U K E L ter tafel eenige stukken Djati
hout, op verschillende wijzen bewerkt, als gezaagd, ge
schaafd, gepolitoerd, enz. Spreker deelde menige bijzon
derheid mede omtrent deze houtsoort en het veelzijdig 
gebruik, dat daarvan in de bouwkunst kan gemaakt 
worden. Omtrent prijs, afmeting, enz. van deze houtsoort 
zal hij nadere mededeeling doen; thans reeds wordt voor 
de constructie der sluisdeuren aan het Katerveer bij 
Zwolle van dit bouwartikel gebruik gemaakt. De Voor
zitter verklaarde mede eenige proeven te zullen nemen, 
ten einde te onderzoeken, of dit artikel geschiktheid be
zit om als meerpalen of tot andere doeleinden gebezigd te ' 
worden. Het lid J . V A N S Ï A V E L stelde nog ter bezichtiging 
eenige fraaie monsters zoogenaamd houtpapier, geschikt 
tot behangen van kamers, gangen en scheepskaj uiten en 
verder de teekeningen van een nieuwe soort vloersteenen 
van zandsteen. Genoemd lid werd door de vergadering 
uitgenoodigd, om op kosten der Afdeeling eenige monsters 
te laten overkomen, ten einde de leden in staat te stellen, 
over genoemd artikel met juistheid te kunnen oordeelen 
en daarmede proeven te nemen. 

In de achtste vergadering, op Vrijdag 8 November, werd 
door den Voorzitter de vraag ingeleid, in hoeverre het 
verkieslijk kan geacht worden, dat twee architecten voor 
de uitvoering van één wei'k gebezigd worden. De gehou-
dene discussion hebben deze zaak wel niet tot volkomen 
klaarheid gebracht, toch is uit die bespreking duidelijk 
geworden, dat de eenige en ondeelbare waarheid in de 
opvatting van eenig kunstwerk moeielijk het deel kan 
zijn van twee verschillende personen, en dientengevolge 
bij de uitvoering van eenig belangrijk werk allicht tot 
verwarring en groote schade van het geheel zou kunnen 
leiden, zoowel uit het oogpunt van soliditeit als van 
goeden smaak, terwijl aan den anderen kant wisseling 
van denkbeelden tusschen mannen, die waarheid in kunst
opvatting zoeken en willen, menigmaal goede resultaten 
heeft opgeleverd. In ieder geval is deze zaak geheel 
afhankelijk van de bedoelde personen in quaestie en van 
den aard van het uit te voeren werk. 
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In de negende vergadering, op Vrijdag 13 December, 
bracht het lid J . V A N S T A V E I , ter tafel twee monsters 
Zollinger zandsteenplaten, waarvan hem de bestelling was 
opgedragen; genoemde platen zullen door een der leden 
geplaatst en beproefd worden, waarna zal moeten blijken 
of prijs en qualiteit van dit artikel tegen de gewone 
Bremer vloeren kunnen concurreeren. 

De heeren P . H E L I . en o. J . W I S S I N K werden als leden 
voorgesteld en aangenomen. Het lid .(. V A N S T A V E L ver
klaarde zich bereid ter eerstvolgende vergadering eene 
spreekbeurt te vervullen. 

De bijeenkomsten van het Bestuur hadden plaats zoo 
dikwijls de belangen der Afdeeling dit noodzakelijk maak
ten. Zij worden meerendeels gehouden eenigen tijd vóór 
den aanvang der vergaderingen met de leden. 

Door beperking in het rondzenden der boekwerken en 
zuinige administratie verkeert onze kas in goeden toestand 
en zal zij met een voordeelig saldo sluiten. Dit jaar 
hebben de leden geen andere tijdschriften of werken ter 
lezing ontvangen, dan alleen het tijdschrift ssde Opmer
ker", waarvan 3 exemplaren in circulatie zijn geweest. 
Het getal leden, hoewel enkelen bedankt hebben, is 
door toetreding van anderen hetzelfde gebleven en bestaat 
uit 33. 

SC HAGEN EN OMSTREKEN. 

Op uitnoodiging van den heer A . W . G E Z E L L E N vereenig-
den zich in den avond van Dinsdag 17 December 1872 
eenige heeren uit Schagen en andere omliggende plaatsen 
met het doel, het wenschelijke te bespreken ook daar ter 
plaatse en omstreken eene afdeeling der Maatschap-
pij tot Bevordering der B o u w ku n st op te richten. 

De welsprekende wijze, waarop door den heer G E Z E L L E N 

deze samenkomst werd geopend en verder geleid en de 
tact waarop door hem het nuttige, leerzame en tevens 
aangename eener dusdanige afdeeling werd voorgedra
gen, gaven al zeer spoedig aanleiding dat terstond alle 
aanwezige heeren, ten getale van 12, niet alleen als lid der 
Afdeeling, maar vele van hen zelfs ook als lid der 
M a a t s c h a p p ij verlangden toe te treden. 

Daarop vond men goed, terstond over te gaan tot de 
keuze van een bestuur, waartoe bij acclamatie tot voorzitter 
werd bengpmd de heer A . W . G E Z E L L E N terwijl de verdere 
leden van het Bestuur bij stemming werden gekozen; 
het verdere van dien avond werd gewijd aan werkzaamhe
den van huishoudelijken aard. 

Het Bestuur acht zich dit jaar niet bij machte om nog 
veel van zijne werkzaamheden in dit verslag mede te 
deelen. 

Na deze eerste bijeenkomst hebben er in de maand 
December geen vergaderingen meer plaats gehad. 

Op 1". Januari 1873 bedroeg het aantal leden 15. 
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Bijlage III. 

Rapport der commissie van beoordeeling der ontwerpen, ingekomen als antwoorden op de 
prijsvragen, uitgeschreven in het jaar 1871. 

De commissie van beoordeeling der ingekomen antwoor
den O ] ) de prijsvragen N ° . 1 en N ° . 3, heeft de eer het 
navolgende te rapporteeren: 

E E R S T E PRIJSVRAAG. 

O N T W E R P N ° . 1 onder de spreuk »Het vat geeft uit, 
wat het in heeft" met 6 teekeningen en memorie. 

Beoordeelaren waren eenstemmig van gevoelen dat dit 
ontwerp ter zijde moest worden gelegd, 

1°. omdat het een geheel andere vraag beantwoordt 
als door de Maatschappij gesteld is, en 

2°. omdat het zich hoofdzakelijk beweegt op speculatief 
terrein en niet op dat der kunst. 

O N T W E R P N ° . 2 onder de spreuk »Die aan den wegh 
timmert enz." met 4 teekeningen en memorie. 

Dit ontwerp is met veel talent geteekend. De indeeling 
der plans echter heeft vele gebreken. 

Tn de eerste plaats meenen beoordeelaren, dat de ont
werper zich te veel buiten het programma gesteld heeft, 
door namelijk eene ruimte voor 102,000 in plaats van 
100,000 banden aan te bieden. Immers zou dan eene 
latere uitbreiding wellicht overbodig zijn. 

Verder de memorie van den ontwerper volgende, mist 
men voor het auditorium een tochtportaal en kleedkamer; 
de groote vestibule staat in onmiddellijke gemeenschap 
met de zaal, terwijl naast den ingang dier zaal, privaten 
voor heeren en dames en urinoirs op oukiesche wijze en 
zonder direct licht en lucht gelegen zjju. 

Ook verdient de plaatsing van eene trap, de lichtramen 
doorsnijdende, afkeuring. 

Waarom de ontwerper in het auditorium tweehoog 
ramen heeft genomen, waardoor uitwendig de schijn van 
twee verdiepingen gegeven wordt, begrijpt men vooral hier 
niet, omdat dit zoo streng symetrisch middeldeel der facade 
zulk een schoone gelegenheid aanbood om de architecto
nische waarde daarvan door groote lichtopeningen belang
rijk te verhoogen. 

Voor den spreker ontbreekt een privaat. 
Een museum voor anticpiiteiten werd niet gevraagd, 

evenmin eene woning voor den custos, indien er reeds 
eene woning voor den concierge aanwezig is. Gesteld ech
ter dat men die ook noodig oordeelde, dan zou men 
daarbij ook een privaat wenschen. 

De keldertrap is niet afgesloten, maar staat zoo maar 

open in den gang. De kelders onder het museum alleen 
door area's te verlichten is onvoldoende; een calorifère 
daaronder te plaatsen is gevaarlijk. 

De zalen voor handschriften, munten en penningen, de 
leeszalen / en u, de zaal voor oningebonden boeken en 
ook het bureel en archief voor den bibliothecaris, hebben 
allen in evenredigheid tot hun oppervlak te weinig licht. 
De galerjjen der zalen i en r loopen bovendien nog voor 
de ramen en benemen dus nog meer licht. 

De leeszaal voor tijdschriften is zonder controle. 
De groote leeszaal behoorde een centraal deel van het 

gebouw te zijn cn ligt nu te ver verwijderd van de biblio
theekzalen, die op de eerste verdieping liggen. 

De transportkoker, daargelaten nog de vraag of die 
zoo wel door het trapportaal heen bestaan kan, ligt even
zeer te ver verwijderd van het vertrek voor afgifte en 
ontvangst van boeken. De verlichting der groote vestibule, 
doch vooral die van het trapportaal op de eerste verdie
ping — alleen uit den achtergevel en het zijdelingsche licht 
van een zoo hoog gelegen lantaarn — is onvoldoende. 

Deze hoofdtrap behoorde ook een veel betere plaats van 
het gebouw in te nemen; nu kan men haar zelfs bjj het 
binnenkomen in de groote vestibule niet zien. Tusschen 
deze vestibule en de entree mist men wederom een 
tochtdeur. 

Do groote woonvertrekken van den coucierge en don 
portier slechts door één raam te verlichten, is gebrekkig. 
Zoo ook zijn do dwarsgangen dier woningen donker, als
mede het sousterrain, gesteld zelfs dat de ontwerper die 
door area's wilde verlichten, hetgeen niet gezegd wordt. 

De indeeling dor bibliothecariswoning is niet gelukkig; 
er is toch veel te veel ruimte aan gangen (breed 4.50 M.) 
verspild, terwijl die ruimte bovendien nog donker is. 
AVaarom bij zooveel overvloed nog hot privaat is uitge
bouwd en de keuken en meidenkamer in het te sober 
verlicht sousterrain geplaatst zijn, begrijpen beoordee
laren niet. 

Eerste verdieping. De zaal voor vergaderingen is niet 
gevraagd; ze zou ook veel te groot, maar vooral veel te 
hoog zijn voor dat doel; als tweede leeszaal kon ze beter 
dienst doen. In ieder geval echter is er gebrek aan licht; 
één groot raam met drie kleine, zoo hoog geplaatst, is 
zeker onvoldoende. De gangen voor 't meerendeel te ver-

! lichten door glas in de deuren der bibliotheekzalen is een 
gebrekkig en laakbaar hulpmiddel. 
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De bibliotheekzalen zijn te hoog en het plaatsen van 
vierhoog galerijen is af te keuren. Wanneer men toch van 
elk vak de folio's, de quarto's en de octavo's over 11 
meter hoogte verdeelt, dan wordt het hoog klimmen een 
groot bezwaar. Die veelvuldige galerijen, waarvan de derde 
en vierde nog over de corridors heenspringen, zijn alleen 
dan geoorloofd, wanneer men aan een bestaand gebouw 
van geringe afmetingen gebonden is. De rangschikking 
der ramen is geheel onafhankelijk van die galerijen ge
schied, zoodat bjjv. de tweede galerjj op onorganische 
wijze de lichtramen doorsnijdt. Bjj een goede constructie 
konden de zuiltjes, die de galerijen ondersteunen, gemist 
worden. 

Het ware beter, de zalen door deuren aan elkander te 
verbinden ; nu moet men, om van de eene in de andere 
te komen, telkens den gang door. Zoo ook wenschte men 
de vertrekken der bedienden daaraan verbonden te zien. De 
zaal voor kaarten heeft te ondiepe kasten. AAraarom de 
lokalen voor gravures en prachtwerken zoover van elkander 
geplaatst zijn, terwijl de ontwerper zelf beweert, dat ze 
bij elkander behooren, begrijpen beoordeelaren niet. Weder
om loopen ook hier de galerijen en trapjes voor de ramen, 
terwijl de schoorsteenen op onaangename en storende wijze 
de gangmuren breken. 

Ticeede verdieping. De slaapkamers voor bedienden op 
den zolder te plaatsen is af te keuren, 1°. voor brandge
vaar en 2". omdat die plaats te hoog is. Dit laatste is 
echter nog veel sterker hot geval, wanneer die kamertjes, 
zooals op deze verdieping, slechts te bereiken zjjn door 
eerst naar den zolder te klimmen en dan wederom te 
moeten afdalen. In een goed ingericht sousterrain zouden 
ze veel beter geplaatst zijn. Bij geen dezer kamertjes is 
er gezorgd voor privaten en gootsteenen. 

De kabinetten voor afzonderlijke studie liggen veel te 
ver van het dienstpersoneel en den bibliothecaris verwij
derd, terwjjl de corridor daarheen wederom slecht ver
licht is. 

De constructie der ijzeren kap is gebrekkig, vooral wat 
de steunpunten betreft. Het aanbrengen van watergoton 
binnen het gebouw is af te keuren; bij verstoppingen 
kunnen ze groote lekken veroorzaken; zoo ook is dat het 
geval met de verschillende waterreservoirs. De pijpen of 
bakken voor waterafvoer behooren zich steeds buiten het 
gebouw te kunnen ontlasten. 

De uitbreiding van het gebouw, op de planteekening 
met karmijn aangegeven, is zeer onvoldoende; daardoor 
zou zeker het licht, nu reeds te weinig, nog meer wor
den weggenomen. De tweede uitbreiding, in de memorie 
voorgesteld, is beter. 

Aangaande de bouwkundige waarde der kunstvormen 
in de verschillende gevels was er tusschen de beoordee
laren wel eenig verschil. Enkele noemden die zeer gering, 

weinig beteekenend; anderen prezen het streven naar een
voud en ontdekten ook goede beginselen. Hierover was 
men het echter eens, dat het geheel als publiek, monu
mentaal gebouw te weinig karakter had en niet veel oor
spronkelijks bezat. Het kronend fronton van den voorgevel 
is onaesthetisch en doet met zijn ter wederzijden steunende 
consolle-ornamenten aan het vervaltjjdperk der renaissance 
denken. Zoo ook is de verbinding van den zuilenvoorbouw 
met den gevel door consolles onaangenaam en de medail-
lonvormige ramen naast den hoofdingang, tot verlichting 
der nevenvertrekken, niet in harmonie met de overigen. 
Vooral de ornamentiek verhoogt de zwakheid van dat 
fronton. De beelden hangen gevaarlijk in de guirlandes 
en zijn, zoo toegepast, niet monumentaal. De willekeur in 
deze compositie is geheel in strijd met het overigens zoo 
rustig lijnwerk der facaden. Het hooge dak van den mid-
delbouw is, zonder eenige constructieve noodzakelijkheid, 
een ongepaste en niet schoone versiering geworden. 

De vestibule toont in de doorsnede een goed geheel; 
alleen is de segmentboog op de eerste verdieping in strijd 
met de halfcirkelvormige bogen daarnaast. 

De overige deelen van den binnenbouw, welke aan die 
vestibule grenzen, zijn in vergelijking daarmede veel te 
arm; het trapportaal heeft zelfs geheel naakte wanden, 
hetgeen vooral in dit monumentaal hoofddeel van elk 
publiek gebouw een gebrek mag genoemd worden. 

Beoordeelaren brengen echter algemeen hulde aan de 
nette en zorgvuldige uitvoering der teekeningen. 

O N T W E R P N ° . 3 onder de spreuk »A la renaissance" 
met 0 teekeningen en memorie. 

Betreffende de indeeling der plans diene het volgende: 
Beoordeelaren deelen volstrekt niet het gevoelen van den 
ontwerper, dat de toelichting van den beganen grond 
niet noodig was ; daardoor toch wordt er voor een richtige 
beoordeeling veel gemist. 

De boekenkasten geven volstrekt niet de ruimte, be-
noodigd voor het plaatsen van 100,000 banden. Zij zijn 
bovendien ook nog zeer ondoelmatig ; het dichte maaswerk 
maakt het zien der banden moeielijk, terwijl het breede 
regel- en paneelwerk een groot aantal daarvan geheel zou 
bedekken. De ronde kasten in de kruis- of hoek/.alen zjjn 
ten eenenniale onbruikbaar. 

De lokalen voor handschriften en penningen zijn veel 
te klein, zoo ook de leeszaal (waarvan de hoogte in ver
houding tot de overige afmetingen veel te hoog is) en de 
zaal voor wetenschappelijke voordrachten; 187 vierk. M. 
voor 300 personen is veel te bekrompen; tusschen de 
eerste bank der hoorders en den spreker is nauwelijks 
1 M. tusschenruimte. Eene verdiepingshoogte van 18.00 M. 

II is veel te hoog. Of er een tochtportaal en kleedkamers 
l[ bij deze zaal bedoeld zjjn, wordt niet gezegd. Lokalen 
|| voor kaarten, gravures en handteekeningen ontbreken. 
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. De afgifte van boeken op de eerste verdieping wordt 
niet wenschelijk geoordeeld; dat vertrek ligt ook te diep 
in het gebouw en is veel te ver van de boekenbalen ver
wijderd. 

De wachtkamer tot het afhalen van boeken tusschen 
dit lokaal en de hijschmachiue te plaatsen is verkeerd. 

De groote vestibule is veel te weinig verlicht, de dubbele 
trappenaauleg niet schoon. Zoo ook liggen de trappen 
voor de woning van den bibliothecaris en de vertrekken 
der binders in het donker. 

Over het algemeen zijn de voorzorgen tegen brandge
vaar en vochtigheid goed. De doorgaande betonplaat ech
ter moge in sommige gevallen aanbeveling verdienen, in 
het algemeen acht men een dergelijk voorschrift oupractisch. 

O]) de hoeken van het gebouw, namelijk op de zolders, 
reservoirs te plaatsen, die met regenwater direct gevuld 
kunnen worden, is, naar het oordeel der commissie, bij 
dit gebouw niet wel mogelijk. Gesteld echter dat dit zoo 
ware, dan zou het gevaar van overloopen bij verstopping 
veel te groot worden. Het opvoeren van water door pers
pompen zon verre de voorkeur verdienen. 

Aangaande de kunstvormen is een zekere grootsch-
heid in het geheel niet te ontkennen; het gebouw ziet 
er monumentaler uit dan ontwerp N°. 2; er is ook meer 
climax tusschen ondergeschikte en hoofddeelen, m. a. w. 
een zekere opklimming tusschen de waarde der vóórge-
deelteu en die der hoekgebouwen en van deze beide weder
om tot die van het middeldeel. Toch zal het storend zijn 
te zien, dat de zijgevels hooger opgaan dan de hoofdfacade 
en ontbrak den ontwerper wel wat kracht voor de conse
quente uitwerking van zijn denkbeeld. Goede en kwade 
elementen zijn naast elkander geplaatst; het geheel is als 
een schets, waaraan een nauwgezette studie ontbreekt. 
De booglijnen in de frontons zijn niet schoon; de kroon
lijst boven de zware pilasters in de vóórgedeelten is veel 
te laag en ziet er uit alsof ze voor een warande bestemd 
was. De breede band breekt zwaar en willekeurig de smalle 
ramen der zijvleugels op de eerste verdieping. De sluit-
steenen overal door de architraafbanden heen te voeren is 
onaesthetisch. De profileering van alle lijstwerken is zwak. 

De ontwerper zegt in zijne memorie dat de fronten «een 
rijke verzameling van statué'n, koppen, allegoriè'n, enz. 
vertoonen." Beoordeelaren noemen dien rijkdom overlading; 
de voorstelling toch der wijsheid, schrijf- en toekenkunst 
in het midden is onbegrijpelijk en niet schoon; het is 
alsof de weinig samenhangende figuren half in het water 
staan. 

Het ornament tusschen de boog- en hellende lijnen van 
het fronton is gezocht. Hoe vinden ook alle figuren, in 
relief, hun plaats, zooals bijv. die op het smalle bandje 
boven de halfcirkelvormige ramen in de tweede verdieping 
der zijvleugels, de liggende beeldjes die op hunne hoofden 

de kolossale kransen dragen in het fries op den smallen 
architraaf band der vleugelgebouwen, enz? 

Vooral is de groote doorsnede over de lijn C D over
laden en het ornament onbezield. Daartoe behoort die 
over de leeszaal en vestibule in de eerste plaats. 

De ontwerper had ook zijne symboliek wel wat nader 
kunnen verklaren, zooals bijv. het vogelenornament, dat 
in- en uitwendig zoo menigvuldig voorkomt, de maskers, 
statuën, enz. 

De renaissancestijl, dien de ontwerper gekozen heeft, 
verschijnt hier zeker niet in zijn schoonste tijdperk, maar 
wel in zijn verval. De reden ook waarom die gekozen is, 
wordt door beoordeelaren niet gebillijkt. Wel is waar 
werd eenmaal door dien stijl »de oude aan den nieuwen 
tijd verbonden", doch ook over dat tijdstip zijn eeuwen 
heengevloden en kan men nu niet meer zeggen dat ook 
de renaissancestijl »den ouden evenzeer als den middel
en nieuwen tijd vertegenwoordigt". Alle vroegere zooge
naamde stijlen belmoren tot hun eigen tijdperk en vin
den daarin alleen hunne redegevende oplossing; de 
nieuwe tijd stelt nieuwe eischen en vraagt daarom ook 
andere kunstvormen, waarin zijn stijl zich hullen moet. 

D E R D E P R I J S V R A A G . 

O N T W E R P N°. 1 onder de spreuk «Vooruit" met één 
teekening. 

Dit ontwerp ziet er rijk uit en is keurig geteekend. 
Bij het streven echter naar dien rijkdom, in middeleeuw-
schen geest, heeft de ontwerper zich ill een samengesteld, 
doch wel wat schichtig netwerk begeven, waaraan groote 
moeielijkheden verbonden waren. Door een straalsgewijze 
verbinding toch van de in haren aard zoo verschillende 
hoofdlijnen, namelijk die van het cirkelvormig gesloten 
middeldeel met den rechthoek en, volgens de korte as, 
met den segmentboog, ontstond er eene reeks van afwis
selende'figuren, die het oog van den aanschouwer onrus
tig aantrekken. 

Gaarne hadden beoordeelaren de constructie wel wat 
nader zien toegelicht, zoo ook eene bepaling van hout
soorten en kleuren. Eene memorie en meer details, die 
daarvan de omschrijving hadden kunnen geven, werden 
dus geheel gemist. Het geheel ademt een consequenten geest, 
zoowel in architectonische lijnen als in de ornamentiek. 
De ster in het midden is sierlijk van vorm. 

O N T W E R P Nn. 2 onder de spreuk «Arbeid adelt" met 
twee teekeningen en memorie. 

Ook deze teekening is met zeer veel zorg bewerkt 
en het ontwerp veel breeder toegelicht dan het vooraf
gaande. De gedachte echter is minder oorspronkelijk, het 
geheel niet van stijfheid en eentonigheid vrij te pleiten. 
De groote vakken zijn allen onsymetrisch, dat den ont-
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werper vooral bij de versiering in groote moeielijkheid 
bracht. 

Wat de constructie aangaat, diene het volgende: Wel 
is waar heeft de ontwerper zijn balklaag genoegzaam 
versterkt, om daartegen zijne plafondribben te bevestigen, 
en is er genoegzaam gezorgd dat de verbindingen dier 
ribben, bij eenige werking onzichtbaar bleven, door ze 
overal met rozetten en druipers te bedekken, doch voor 
de groote paneelvnkken is er niet gerekend op vrije wer
king. Beoordeelaren hadden gewenscht, die niet te ver
binden of vast te spijkeren, maar los te leggen tusschen 
zoogenaamde scheien, omdat een voortdurende uitzetting 
en inkrimping dier paneelen, al zijn ze ook uit smalle 
schroten samengesteld, onmogelijk te beletten is. Zijn ze 
nu vast opgesloten, dan is scheuring onvermijdelijk. 

Met de keuze der houtsoorten had men ook verstandiger 
weg kunnen volgen door, in plaats van mahoniehouten 
lijsten, die paneelen van mahoniehout te nemen, omdat 
men dan breeder platen krijgen kan. die niet zoo werken 
als vuren- of grenenhout. Die vakken te beschilderen is 
oneigenaardig voor een houten plafond; wanneer toch 
het hout aan het oog onttrokken wordt, kan men een
voudiger en beter doekramen spannen. 

Notenhout te gebruiken, is bij eene afmeting van eenige 
beteekenis, gevaarlijk, omdat het zoo scheluw trekt; in 
dat geval is het vooral niet raadzaam, het met paté te 
bedekken. 

Voor eene juiste beoordeeling der harmonische kleuren 
ware wederom eene detailteekening van meer nut, omdat 
zich dit deel van ons vak moeielijk door woorden laat 
omschrijven. 

O N T W E R P N°. 3 onder de spreuk »La critique est aisée 
enz." niet twee teekeningen en memorie. 

Dit ontwerp is mede zeer eenvoudig, doch door te 
groote regelmatigheid ook eentonig. De drie middelvak
ken even groot te nemen en alleen af te wisselen door de 
middelrozet wat grooter, in dit geval zelfs te groot te 
maken, is arm. 

Ook hier is het roosterwerk tegen een vaste balklaag 
aangebracht en alzoo de vraag van een betimmerd plafond 
wel begrepen, doch op de vrije werking der paneelvakken 
is wederom niet gerekend. De ontwerper stelt voor die 
van palmhout en de bossingen van ebbenhout te maken, 
maar om dat hout van zulke afmetingen te krijgen, is 
veel geëischt; men zal toch niet het ebbenhout opgelegd 
bedoelen? 

Het schetsje der zaal past zeker goed bij een dusdanige 
indeeling van het plafond, en is daarmee in volkomen 
harmonie. 

De teekening is goed uitgevoerd. 
O N T W E R P N». 4 onder de spreuk » Frisch gewagt ist halb 

gewonnen" met één teekening en memorie. 

Dit ontwerp doet meer dan eenig ander aan een houten, 
plafond denken; vooral de ornamentiek draagt daartoe 
bij. Om dat karakter nu niet te verliezen zouden beoor
deelaren den ontwerper ten sterkste ontraden, het geheel 
te beschilderen in doffe lichtgrijze of witte tint en enkele 
banden en kralen slechts met goud af te zetten. 

Immers om een houten plafond zichtbaar uit te drukken 
mag inen niet de houtkleuren uit liet oog verliezen en 
een wit plafond voorstellen als ware het pleisterwerk. 

Voor eentonigheid had de ontwerper zich kunnen vrij -
waren, door aan de hoofdbanden grooter afmeting te 
geven: nu is het profiel om groote zoowel als kleine 
vakken, overal hetzelfde, terwijl men voor afwisseling ook 
vlakke banden mist. 

Het achtzijdig koepelgewelf komt daaraan eenigszins 
te gemoet. 

Het plafond geheel van de balklaag af te scheiden is, 
hoewel het programma dat niet vraagt, toch niet te ver
werpen, indien namelijk het roosterwerk sterk genoeg is. 
om door eigen zwaarte doorbuiging te beletten. 

De thans voorgestelde afmeting der ribben, 0,12 bij 
0.23 M., is voor eene spanning van 8 a 12 M. zeker te 
gering. 

Aan de vrije werking der paneelen heeft de ontwerper 
gedacht; zulks pleit in zijn voordeel. 

De uitvoering der teekening is bijzonder net. 

Na rijpe overweging over de waarde der ingezonden 
ontwerpen waren beoordeelaren eenstemmig van gevoelen, 
dat aan geen der antwoorden op de eerste prijsvraag eene 
bekroning mocht worden toegekend, maar de ontwerpen 
N°. 2 en N°. 3 elk aanspraak hadden op eene som van 
f 75; N°. 2 voor de keurige teekening en het loffelijk 
streven van den ontwerper om zijn denkbeeld breed en 
duidelijk te ontwikkelen en N°. 3 voor de meerdere oor
spronkelijkheid en monumentaler oplossing der vraag, 
zonder zich echter streng aan het programma te binden 
en zijn denkbeeld met nauwgezette studie uit te werken. 

Aan alle ontwerpers der derde prijsvraag werd lof ge
bracht voor de nette uitvoering der teekeningen en daar
van twee aangewezen, om aan elk de helft der vastge
stelde som als premie uit te reiken. 

Deze ontwerpen waren N". 1 en N°. 4 ; het eerste voor 
meerdere kunstwaarde en grooter scheppingskracht, het 
tweede voor de meest karaktermatige, ofschoon zeer een
voudige voorstelling, van een houten plafond. 

Den Haag, 22 April 1873. 
II. P. VOGEL, rapporteur. 
J. F. METZELAAU. 
E. GUGEL. 
J. G. VAN GENDT Jr. 
J. G. VAN NIFTRIK. 
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Bijlage IV. 

Rapport der commissie van beoordeeling der ontwerpen, ingekomen als antwoorden op de 
prijsvragen, uitgeschreven in het jaar 1870.*) 

De leden der commissie, gevolg gevende aan de ver-
eerende uitnoodiging tot beoordeeling der antwoorden, 
ingekomen op de prijsvragen, uitgeschreven in het jaar 
1870, hebben nadat ieder hunner vooraf van de ingezon
den stukken had kennis genomen, zich ingevolge het be
paalde bij art. 27 der wet den 24 Februari 1872 vereenigd 
tot het doen van uitspraak, en nemen de vrijheid den 
uitslag van hun onderzoek hierbij aan het Bestuur ter 
overweging aan te bieden. 

Op de als eerste onderwerp uitgeschreven prijsvraag: 
»een gasthuis voor 400 zieken op een vrij terrein in of 
bij eene groote stad" zijn ingekomen 3 ontwerpen, te 
zamen op 20 teekeningen voorgesteld. 

In het algemeen heeft geen der 3 ontwerpers voldaan 
aan de bepaling van het programma, waarin behalve den 
hoofdingang »één of meer toegangen voor rijtuigen" wor
den gevraagd, terwijl bij een welingelicht gasthuis de ge-, 
tegenheid, om overdekt binnen te rijden, onmisbaar is. 

Verder wordt opgemerkt, dat de nota's van toelichting 
van geen der 3 ontwerpers aan het oogmerk heeft vol
daan om de voornaamste punten toe te lichten, als onder 
anderen de aangenomen vierkante oppervlakte en kubieke 
ruimte, die voor de zalen per bed worden noodig geacht; 
hierover wordt geen woord vermeld, terwijl juist de ont
werper ten volle in de gelegenheid is, om de daarover 
gemaakte studie kortelijk weder te geven, doch integen
deel die geschriften zijn blijkbaar tot niets anders bestemd, 
dan tot het voldoen aan de letter van het programma 
nl. het leveren van een toelichtende omschrijving; zij 
hebben dan ook niet de minste waarde. 

Na deze algemeene beschouwing gaan wij over tot 
O N T W E R P N°. 1 gemerkt »Tot oefening;" zes teekeningen 
niet memorie. 

De indeeling der bedden is als volgt: 
12 zalen voor 20 bedden 240 bedden. 
Kraamvrouwen 1(3 }> 

Kinderen 24 » 
Ooglijders 10 » 
Besmettelijke zieken 80 » 
Krankzinnigen 10 » 
Betalenden fi » 

li De schikking van het plan wordt, wat den hoofdvorm 
! betreft, niet onverdienstelijk geacht, vooral daar hier, 
. zonder de bepaalde ruimte van het terrein te overschrijden, 
1 tusschen de paviljoens voldoende afstand wordt verkregen 
I om eene natuurlijke onbelemmerde luchtstrooming te 
I waarborgen. 

Het gemis van een doorgaanden corridor op de eerste 
verdieping evenwel maakt den inwendigen dienst en de 
controle van de administratie bijna onuitvoerbaar en vol
strekt niet oeconomisch, zoodat hierdoor ook voor elk 
paviljoen afzonderlijk eene hijschmachine moet geplaatst 
worden, die kostbaar is, zoowel van aanleg als van be
diening. 

De luchtstreken worden in het project ten onrechte 
buiten beschouwing gelaten. 

De plaatsing der afdeeling voor kraamvrouwen, uitko
mende in denzelfden corridor als de overige ziekenzalen 
wordt afgekeurd, evenals het te groote aantal kribben op 
één zaal. 

In de ziekenzalen wordt per bed eene oppervlakte ge
vonden van 10 vierkante meter en eene ruimte van 46.5 
kub. meter, welke afmetingen als doeltreffend worden aan
gemerkt. 

De inrichting van de hoven-ziekenzalen, waarbij gedeel
telijk van de kapruimte wordt gebruik gemaakt, is niet 
doeltreffend ; ziekenzalen eischeu integendeel zooveel moge
lijk vlakke plafonds tot bevordering van eene volledige 
luchtvcrversching; de gedeeltelijk zichtbare houtconstruc-
tié'n kunnen bovendien niet anders dan zeer hinderlijk 
zijn voor eene ontsmetting der zalen. 

De spitsboogramen in de ziekenzalen zijn mede af te 
keuren, daar vierkante tegen het plafond reikende ramen 
eene goede luchtverversching bevorderen. 

De afdeeling voor besmettelijke zieken, 80 bedden groot, 
is in evenredigheid tot het geheel, te ruim gesteld. 

De afdeeling voor krankzinnigen (hier eenvoudig »gek
ken" genoemd) is niet gevraagd en onnoodig, althans 
zouden hier een paar kleine vertrekken tot voorloopige op
name voldoende zijn. 

De afdeeling voor ooglijders is te klein en moest, in 
plaats van 2, meer vertrekken hebben, daar eene meer 

tc zamen 400 
*) Door eene onvoorziene omstandigheid is dit rapport niet opgeno

men liij het vorige jaarverslag. Dit verzuim wordt hier hersteld. 

afgezonderde verpleging voor ooglijders noodig wordt ge
oordeeld. 

De machinekamer op de binnenplaats is ondoelmatig 
gelegen, te meer daar de wasch- en drooginrichtingeii en 
het bleekveld daar tegenaan zijn geplaatst en de brand
stof bovendien moeielijk kan worden aangevoerd. 

De kerk is in het ontwerp te veel als hoofdzaak aan
gemerkt, zoodat vooral de hoogte daarvan tc groot is voor 
een dergelijk lokaal in een gasthuis. 

Blijkens de dwarsdoorsnede, zijn op de uiterste ponten 
van de lijst coloniietten geplaatst, die het geheele gewelf 
moeten dragen. 

Het lijkenhuis is te veel aan het gebouw verbonden, 
zoodat zelfs de bewaarplaats van lijken en het lokaal voor 
lijkschouwingen door een hoofdgang gescheiden zijn. 

De plaatsing van de hoofdtrap, half in den corridor 
vooruitspringende, is te bekrompen en niet gelukkig te 
noemen. 

Als fout kan vooral worden vermeld, dat do vertrekken 
voor betalende zieken op dc eerste verdieping van het 
voorgebouw nevens de vergaderzalen voor hot bestuur en 
in denzelfden corridor uitkomende zijn geplaatst. 

Bij de afdeeling voor de kraamvrouwen mist men, even
als bij die voor kinderen, de overdekte gaanderij. 

Bij. de dokterskamer wordt die tot onderzoek van inko
mende zieken gemist. 

Het anatomisch laboratorium aan den voorgevel mist 
eene plaats in de vrije lucht. 

Het bureel van den directeur is te ver van de vestibule 
verwijderd. 

De kelderverdieping is van veel te kolossale afmetingen, 
zoodat men hier en daar blijkbaar verlegen is geweest 
om aan de lokalen eene bestemming te geven. 

De verwarming eu ventilatie geschieden door in de kel
derverdieping geplaatste toestellen ; volgens sommige ge
leerden wordt deze wijze van verwarming afgekeurd en 
die met open haarden in de zalen zeiven aanbevolen. 

Tot beoordeeling der constructie van de verschillende 
gebouwen ontbreken vele profielteekeningen, zooals o. a. 
de doorsneden van het hoofdgebouw aan den voorgevel, 
de lengtedoorsnede over de kapel, enz. 

Het uitwendige van de gebouwen schijnt ontleend aan 
den Engelsch Gothischen bouwstijl, waarin de ontwerper 
naar het gevoelen van de beoordeelaars niet gunstig is 
geslaagd. Het geheel heeft een eenigszins verward, somber 
en kil aanzien, en mist bij eenheid van stijl, die stille 
harmonie der verschillende deelen met het geheel, welke 
voor het uiterlijk aanzien van een dergelijk gesticht wen-
schelijk is; de construction spreken te sterk, daar hare vor
men niet genoegzaam beschaafd en veredeld zjjn. 

De eindsluitingen van de hoeken der paviljoens bederven 
alle daklijnen en maken het geheel zwaar en somber. 

DL. XX. 

II Het teekenwerk in schetsmatigen trant toont een ge
oefende hand en is niet onverdienstelijk. 

O N T W E R P N°. 2, gemerkt »In een gezond wel ingericht 
gebouw, enz.", vier teekeningen en memorie. 

De indeeling der bedden is als volgt: 
7 zalen voor 16 bedden = 112 bedden. 
4 » » 18 » » 72 » 
7 » » 14 » » 98 » 
Eerste verband 16 » 
Kraamvrouwen + 20 » 
Besmettelijke zieken 
Ooglijders 
Betalenden 

24 
12 
13 

te zamen 307 » 
Alzoo zijn er 33 bedden minder dan bij programma wor
den verlangd. 

Dit ontwerp wijkt alleszins van het vorige af; het ge
heel is ineengedrongen en evenmin in den geest van het 
programma, als in harmonie met de eischeu der gezond
heidsleer en bouwkundige leerstellingen, zoodat de ontwerper 
blijkbaar geene bekwaamheid genoog bezit om hierin als 
mededinger op te treden, waarbij bovendien niet onver
meld mag worden gelaten, dat de memorie van toelichting 
bijzonder slecht is, zoowel wegens onduidelijkheid als eene 
massa grove taal- en spelfouten. 

Wij zullen de inrichting evenwel kortelijk volgen. 
De gestelde oppervlakte van het terrein is niet over

schreden. 
De wandeltoegangen naar de verdiepingen, die in plaats 

van trappen zijn voorgesteld, hellen van 33 basis op 1 
hoogte en zijn niet doeltreffend voor het verkeer van 
zieken aan te merken, daar het beklimmen dezer hellin
gen evenzeer door hare groote lengten krachten vordert 
als de trappen zeiven en bovendien grooter gevaar, bijv. voor 
uitglijden bij vriezend weder, enz. kan veroorzaken. 

De wandeltoegang is de eenige communicatie met de 
verdiepingen, hoewel het gebouw 06 meter lengte heeft. 

De ziekenzalen zijn wel eenigszins paviljoensgenijze 
gebouwd, maar niet genoeg geïsoleerd, terwijl de smalle 
binnenplaatsen daartusschen zullen beletten, dat het hier 
zoo gewenschte zonlicht ze beschijnt. 

In strijd met het programma, worden die zalen van drie 
zijden of van één zijde verlicht. 

Volgens berekening vindt men per bed eene opper
vlakte beschikbaar van 15 vierk. meter en eene ruimte 
van 82 kub. meter, welke afmetingen veel te ruim zijn 
gesteld. 

De overdekking der zalen met gewelveu en de verlich
ting met boogvormige ramen wordt afgekeurd om de 
redenen bij ontwerp N°. 1 vermeld. 
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Bovendien zou de ontbrekende dwarsdoorsnede over een [I 
der ziekenzalen hebben doen zien, dat de booglijnen bij I 
11.80 meter spanning zeer gedrukt staan. 

De gangen en corridors missen overal licht en lucht; 1 

eenige kamers voor professoren en apothekers en tal van 
privaten en badkamers missen die evenzeer. 

Van al de kamers, die zoowel op de verdieping gelijk- j 
straats als op de eerste verdieping in het middelgebouw 
worden gevonden en bestemd zijn tot woning van den 
directeur, apotheker en suppoosten, is ruim de helft zon- : l 
der licht en lucht. 

De kerkruimte is, als niet in de middelas gelegen, niet 
bevorderlijk tot de scheiding der twee afdeelingen. De ! 
verblijven voor het dienstpersoneel worden uitsluitend in I 
het linker-achtergebouw gevonden, dus ver van hun ge- 1 

wone verblijf en slechts in één der twee afdeelingen 
aanwezig. 

De betalende zieken worden in de achtergebouwen ge-
huisvest, zoodat deze zieken eerst 150 meter lengte meer-
endeels duistere gangen moeten doorloopen, om op hunne 
bestemmingsplaats te komen. 

Bovendien wordt de plaatsing van deze laatsten bij de 
afdeeling voor de kraamvrouwen afgekeurd. 

De zalen voor herstellende zieken vindt men uitsluitend ! 
op de verdieping gelijkstraats in de achtergebouwen, dus-
te ver van de ziekenzalen zeiven. 

Deze aanmerkingen op de distributie van het gebouw 
zouden gemakkelijk in aantal verdubbeld kunnen worden, 
doch verdere detailleering wordt hier overbodig geacht, 
daar de ontwerper blijkbaar de behoeften van een der
gelijk gebouw niet heeft onderzocht. 

Omtrent de ventilatie zegt de memorie van toelichting, 
dat »de ontwerper voor eene doeltreffende luchtverver-
sching gezorgd heeft, die zoo is ingericht, dat zij on
zichtbaar en door proef ondervinding gebleken is eene der 
beste luchtververschiugen te zijn." 

De teekeningen toonen hiervan echter niets aan. 
Wat de construction betreft, wordt opgemerkt dat de 

daken onderscheidene hellingen van 23° tot 48" hebben, 
zoodat de omschreven bedekking met verglaasde pannen 
O ] ) de flauwste hellingen bezwaarlijk kan worden toegepast. 

De spanning der houten vloerbinten van de boven-
ziekenzalen, bedraagt 11.80 meter, welke zonder tusschen-
steunpunten tot dit doel te groot is. 

Wat de ordonnantie betreft, merkt men op dat het 
uiterlijk aanzien van het gebouw, dat te veel het karak
ter van eene kazerne draagt, overigens eene groote re
gelmatigheid vertoont, hoewel de versiering van den 
top van liet middelgedeelte van den voorgevel, de bekro
ningen der pilasters en dakvensters daarbij zeer ongun
stig afsteken. Vreemd is het evenwel, dat juist het gebouw 
voor besmettelijke zieken en de lijkenkamer zooveel rijker 
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dan de overige gebouwen zijn afgewerkt, inet geomeerde 
ramen en hoofdingang, benevens koepelvormige bekroning. 

De details bewijzen geen diepe studie over vorm en 
profileering, integendeel; en de gedeeltelijke bepleistering 
van den gevel verdient inzonderheid afkeuring in een ont
werp, waar gevoegelijk gehouwen steen kon aangewend 
zijn. 

Het ontwerp in zijn geheel heeft alleen deze waarde, 
dat het netjes is afgewerkt, doch zelfs een zeer opper
vlakkig overzicht van de distributie beneemt alle verdere 
illusie. 

Het teekenwerk is zeer goed en duidelijk. 

OxTWEitp N°. 3, gemerkt «Ziekentroost," tien teekenin
gen met memorie. 

De indeeling der bedden is als volgt: 
10 zalen voor 20 bedden = 320 bedden. 
Kraamvrouwen 24 » 
Ooglijders 24 » 
Besmettelijke zieken. . . . 20 » 
Betalenden 10 » 

te zamen . . 404 » 
De algemeene schikking van het plan, dat overigens 

aan de gestelde oppervlakte voldoet, is te veel opeenge
pakt, en de gemeenscha]) tusschen de vele onderdeden te 
ingewikkeld en te wijdloopig, om als eene voldoende 
oplossing van de prijsvraag aangemerkt te kunnen worden. 

De ziekenzalen op de afgesloten binnenplaats zijn niet 
goed gelegen, evenmin als de sectiekainer, het laborato
rium, enz., terwjjl de afstand der paviljoens op 14 nieter 
minstens 20 meter had belmoren te bedragen. 

Evenals in ontwerp N°. 1 ontbreken hier geheel de 
communicatiegangen op de eerste verdieping, waaromtrent 
dus ook hier dezelfde aanmerking geldt. 

De corridors van slechts 2 meter breedte zijn te smal. 
De inrichting met genoegzaam vrijstaande paviljoens 

heeft bij het aanbevelenswaardige het constructieve nadeel, 
dat vele inwendig gekeerde hoeken worden verkregen, die 
elk op zich zelf in ons klimaat gevaar voor vocht en in-
watering, zoowel in de muren als in de dakconstructiën, 
geven; wij betreuren het dus hier te meer, dat de ont
werper, uitsluitend ter wille van het optisch effect, dat 
aantal hoeken door uit- en insprongen nog meer dan 
verdubbeld heeft. 

Voegt men hierbij de op zich zelf noodzakelijk ver
schillende hoogten van bekappingen, enz. eu dat de vrij
staande bijgebouwen wederom noodeloos met vele hoeken 
zjju vermeerderd, dan betwijfelen wij of, gesteld dat de 
inwendige verdceling de meest volkomene ware, het ge
bouw practiseh uitvoerbaar zou zijn met het oog op het 
stichten van een (zooals hier gevorderd wordt) bij uitstek 
droog gebouw, waarin, wegens den aard van zijne bestem-
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ming, niet gestadig onderhoudswerkzaamheden kunnen |! 

worden verricht. 
In verband met deze opmerking verklaart zich eene al 

te groote bewegelijkheid in het plan, dat in tegenspraak 
is met den eisch van het gebouw, d. i. stille, rustige een-
voud, die den lijders het meest welkom is. 

De drie treden onmiddellijk achter den hoofdingang zijn 
hinderlijk en hadden gevoegelijk vermeden kunnen worden 
door opritten; het portiersvertrek is te ver van den ingang 
verwijderd. De ziekenzalen bieden per bed eene oppervlakte 
aan van 6.40 vierk. meter en eene ruimte van ruim 40 
kub. meter, zoodat de oppervlakte te gering en de ruimte 
voldoende wordt geacht. 

De boven-ziekenzalen zijn met gedeeltelijk zichtbare 
kapconstructiën ingericht, evenals bij ontwerp N°. 1 en 
deelen dus geheel in de daaromtrent gemaakte aanmer
kingen. 

De verlichting der zalen aan beide zijden is goed vol-
gehouden, zoo ook wordt de plaatsing der daarbij be-
hoorende lokalen goedgekeurd, met uitzondering van de 
privaten, die slechts indirect licht en lucht kunnen 
ontvangen. 

De vertrekken voor herstellende zieken zijn slecht ge
legen, in zooverre namelijk dat men daaruit niet in de 
buitenlucht kan komen dan door de ziekenzalen zeiven. 

De recreatiezalen zijn over het algemeen te klein van 
afmeting. 

De afdeeling voor betalende zieken komt in vergelij-
king met het geheel te groot voor; de privaten daar-
voor zijn niet aangewezen, terwijl de eetzalen daarvan te I 
ver verwijderd zijn. 

De dokterskamers zijn te ver van de ziekenzalen ver
wijderd. 

De ontkleed- en badkamer voor inkomende zieken zijn 
niet aangewezen. 

De afdeeling voor de kraamvrouwen moest in een af
zonderlijk gebouw hare plaats vinden en is nu te dicht 
bij de ziekenzalen gelegen. 

Ook de kapel is hier, evenals in ontwerp N". 1, te veel 
hoofdzaak en te hoog van vorm; behalve dat, is de sacristij 
niet gevraagd. 

De hoofdtrap is slecht verlicht en de privaten daar
naast zijn misplaatst. 

De trappen naar de ziekenzalen zijn goed aangewezen; 
de daartusschen geplaatste hijschtoestellen moeten evenwel 
noodwendig in besloten kokers loopen. 

In het algemeen ontbreken er vele privaten, als voor 
het dienstpersoneel, de professoren, dokters, enz. 

De slaapplaatsen voor het mannelijk en vrouwelijk 
dienstpersoneel zijn te dicht bij elkander geplaatst en 
kunnen niet bereikt worden dan door de bijkeuken of I 
van de binnenplaats. 
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Boven het gebouw voor de ooglijders vindt men, be
halve de oppasserskamer, eene slaapplaats voor dienstbo
den van 54 vierk. meters, welke daar vooral uit liet 
oogpunt van afzondering misplaatst is. 

Beerputten, binnen de gebouwen gelegen, worden afge
keurd. 

Van de ventilatie wordt alleen aangetoond, dat daartoe 
boven de ziekenzalen holle balken zullen dienstig gemaakt 
worden, benevens tuimelramen, welke beide inrichtingen 
niet doeltreffend worden geacht; overigens wordt omtrent 
dit punt niets meer aangetoond of omschreven. 

De ijzeren dakgoten worden voor een gebouw van deze 
bestemming afgekeurd. 

De opstand- en doorsnede-teekeningen, in den zooge-
naainden Engelsch Gothisehcn bouwstijl ontworpen, zijn, 
hoezeer zicli daarin een overdreven zucht tot afwisseling, 
o. a. in de 2 laboratoria, openbaart, niet van verdienste 
ontbloot, doch ook hier wordt, evenals in ontwerp X". 1, 
het sombere kloosterachtige aanzien als niet passend aan
gemerkt, terwijl bovendien de achtergevel door zijne vele 
lichtopeningen aan eene oranjerie doet denken. 

De wasch- en drooginrichting zijn te naakt van vorm 
en doen denken aan eene leerlooierij, terwijl de wijze 
van wassclien en drogen in de hier bedoelde inrichting 
op geheel andere wijze zou moeten geschieden dan de 
ontwerper zich schijnt voor te stellen. 

De twee inrijpoorten komen te zwak van vorm en 
constructie voor. 

Het teekenwerk is geestig in schetsmatigen trant be
handeld en verraadt, evenals in de isometrisch perspec-
tievische details, een geoefende hand. 

Op het als, tweede prijsvraag uitgeschreven onderwerp : 
«eene critische beschouwing der verschillende onderwijs
methoden in de bouwkunst, die thans in de meest be
schaafde landen van Europa in gebruik zijn" is ingekomen 
één antwoord, gemerkt «Bouwkunst". 

Aangezien dit antwoord niets meer dan een begin van 
het gevraagde opstel bevat, kon er bij de beoordeeling 
geen sprake zijn, om daarover een oordeel uit te spreken 
en moest het handschrift, tot spijt der commissie, als eene 
onvolkomene beantwoording worden ter zijde gelegd. 

Op het als derde prijsvraag uitgeschreven onderwerp: 
«een hoofdtrap in een voornaam burgerwoonhuis" zjjn 
ingekomen twee antwoorden, te zamen op drie teekenin
gen voorgesteld. 

O N T W E R P N°. 1, gemerkt «Ieder arbeider is zijn loon 
waard," één teekening. 

Het ontwerp is niet geheel afgewerkt, zóó zelfs dat de 
bedoeling van den ontwerper niet overal recht duidelijk 
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is, en de gevraagde details en memorie van toelichting 
ontbreken. 

De hoofdaanleg van de trap is goed en doeltreffend; 
bij 0,18 meter optrede evenwel was 0,28 meter aantrede 
in plaats van 0,23 meter wenschelijk. 

Daarbij heeft de onderste trede, die in plan en opstand 
niet overeenkomt, eene grootere aantrede, dat zeer valt 
af te keuren. 

De dagverlichting is te bekrompen. 
Het privaat en de kast op de eerste verdieping nemen 

te veel ruimte in, terwijl eerstgenoemde niet rechtstreeks 
lucht en licht bekomt. 

Op de onderste verdieping zijn die inrichtingen beter. 
De leuning van de trap is niet sierlijk, en de aanslui

ting van de vakken op de bordessen aan de geheel in 
vorm afwijkende leuningen moet een verward aanzien 
geven; de onderkanten der treden zijn te arm en alzoo 
niet bevallig in een voornaam burgerwoonhuis. 

De profileering van plafond, lijsten, pilasters, enz. duidt 
een ongeoefende hand aan. 

Ofschoon het geheel weinig verdienste heeft, zijn er 
eenige goede onderdeden in aanwezig, en het teekenwerk 
is daarbij zeer voldoende. 

O N T W E R P N°. 2, gemerkt »Aller Anfang ist schwer", 
twee teekeningen met memorie. 

De beide met zorg afgewerkte teekeningen herinneren 
ann het daarop gestelde motto, daar hier de hoofdge
dachte zeer onjuist is genomen en alzoo veel vergeefsch 
werk is verricht. 

De ontwerper heeft namelijk de bepaling »dat op elk 
der drie onderste verdiepingen een privaat en een kast 
gevonden moeten worden" onjuist opgevat, daar de ruim
ten daarvoor wel in de trapzaal zijn aangegeven, doch 
de eersten toegang hebben uit een overigens geheel nut-
teloozen gang en de tweeden uit aangrenzende kamers. 

Voegt men hierbij, dat de twee onderste privaten bij 
de ingangen nog van treden zijn voorzien, dan is het 
duidelijk, dat het ontwerp niet als eene modelinrichting 
kan worden beschouwd. 

De voorgestelde muurdikten op 0,20 en 0,30 meter 
zijn maten, die niet met gebruikelijke steensoorten Inci
te lande overeenkomen, tenzij LTtrechtsche drielingen of 
Leidsche steen, die 0,10 meter lengte heeft, bedoeld zij. 

De kapbedekking boven de trapzaal wordt afgekeurd, 
daar deze gevoegelijk zooveel hooger als noodig was van 
een vlak plafond kon zijn voorzien. 

Het algemeen beloop van de trappen is gecompliceerd, 
en de spil van de keldertrap, uitkomende op de verdie
ping gelijkstraats, is niet in harmonie met de ordonnantie 
der trappen naar de overige verdiepingen; zoo ook ligt 
o. a. het bordes van de trappen naar de eerste verdie
ping met den onderkant op slechts 1,80 meter boven de 
bovenste trede van de keldertrap, hetgeen te laag is. 

De privaatdeuren op de verdieping gelijkstraats zijn 
hoog 1.80 meter en die op de eerste verdieping 1.75 
meter, alzoo niet voldoende. 

De onderkanten der trappen zijn, in strijd met het 
programma, gestucadoord. 

De ordonnantie van het geheel is niet gelukkig en 
geenszins is daarmede het »deftig sierlijke" verkregen; in
tegendeel getuigen de vormen niet van smaak en oefe
ning ; zelfs de grondlijnen der ornamenten zijn valsch 
van beloop; de bladvormen der kapiteelen spruiten binnen 
de buitenlijnen der pilasters uit de astragalen, de innis-
sing voor het beeld is gedrukt van vorm en wordt be
grensd door halve kolommen zonder basementen en kapi
teelen buiten verhouding; de boogvorm boven de twee 
ramen op de eerste verdieping is van een zeer slecht 
beloop, te meer daar hier een half ovaal natuurlijk en 
rustig zou staan. 

De in doorsnede aangegeven balustrade voor de ra
men plaatsende, beneemt zij over 0,25 meter hoogte 
het licht. 

De teekeningen zijn met groote zorg uitgewerkt en 
duidelijk van voorstelling, ofschoon het lijnwerk iets zwaars 
en niets aantrekkelijks heeft wegens geestigheid van voor
stelling. 

Beoordeelaren zijn eenstemmig van gevoelen, dat op geen 
der drie gestelde vragen een volledig bekroningswaardig 
antwoord is ingekomen, doch hebben besloten aan het 
Bestuur voor te stellen, om van de op de eerste prijsvraag 
ingekomen antwoorden, wegens het eenigszins verdienste
lijke van den arbeid, eene loffelijke vermelding toe te 
kennen aan N". 1 niet de spreuk »ïot oefening" en N". 3 
met de spreuk »Ziekentroost." 

Amsterdam, 28 Maart 1872. 
A. L. VAX GENDT, rapporteur, 
A. N. GODEFROY, 
J. H. LELIMAN, 
W. SPRINGER. 
C'. VERMEYS. 

VERSLAG VAN HET VERHANDELDE OP DE TWEE-EN-TWINTIGSTE ALGEMEENE BIJEENKOMST 
DER LEDEN 

VAN DE MAATSCHAPPIJ 

T O T B E V O R D E R I N C D E R B O U W K U N S T , 

gehouden den 2!) , l c" Mei 1873 in hel hl-aal Koningskroon, Plantage te Amsterdam. 

Tegenwoordig de bestuurders: J . it. L E L I M A N , voorzitter; 
P . J . H . C U Y P E K S , J . O . V A N GENDT J E . , I I . M O L E M A N S , .1. G . 

V A N N I F T R I K en H . w. NACiiENius, secretaris. (De heer w. 
S P R I N G E R , ongesteld zijnde, is afwezig met kennisgeving). 

Buitendien is de presentielijst onderteekend door 47 
leden, waaronder de correspondenten p. M A G E R (Purmeren-
dej, .1. j. V O R M E R (Schiedam), A . W . G E Z E L L E N (Schagen) en 
B . B L A N K E N (Hoorn), benevens de afgevaardigden w. L O R E N T Z 

(Rotterdam), H . J . G I E Z E N (Leiden), E . S A R A B E R ('t-Graven-
hage), G . H . B E R T R A N D (Leiden), w. N. R O S E ('s-Gravenhage), 
w. c. V A N G O O R (Rotterdam) en J . c. S T O E L L E R (Arnhem). 

De President opent de vergadering, heet de leden welkom 
en vertrouwt dat de gestelde onderwerpen veel aanleiding 
zullen geven tot levendige en belangrijke discussion. 

Allereerst stelt hij aan de orde vraag 1 en 0, die hij 
wenscht te combineeren. 

Vraag 1 luidt: »Is het voor de gemeenten in het alge
meen aan te raden, om de openbare werken in eigen 
beheer of bij aanbesteding te doen uitvoeren, en volgens 
welk van die stelsels moeten de bestaande werken onder
houden worden?" en vraag 0: »Wat hebben gemeente
besturen in het oog te houden bij de uitbreiding van 
steden, den verkoop en de inrichting van terreinen, het 
aanleggen van wegen uit een hygiënisch, economisch, vei
ligheids- en constructief oogpunt ?" 

De heer A . W . G E Z E L L E N leest het volgende antwoord voor: 

»Bij de uitbreiding van gemeenten (de tegenwoordige 
tijd kent geene steden of dorpen meer) wordt over het 
algemeen, helaas! bijna zonder uitzondering te veel op het 
heden en te weinig op de toekomst gelet; vandaar dat 
gemeenten, die uit den aard der omstandigheden ontwik
kelden, zonder dat het zelfs werd opgemerkt door de ge
meentebesturen, als het ware op en in elkander gepakt 
werden, om reden er maar over een bepaalde bewoonbare 
of bebouwde oppervlakte kou worden beschikt. 

Wij hebben niet noodig naar de hoofdstad van Oosten
rijk (Weenen) te gaan, om die woningnood te gaan be-
studeeren, gaan wij slechts naar de groote plaatsen in ons 
eigen vaderland on wij zouden zelfs kunnen beginnen 
met de hoofdplaats des Rijks, Amsterdam, waar de specu

lanten in huizen-verhuren den toon aangeven en het in 
1867 zoover hadden gebracht, dat kelders en zolders (die 
volstrekt niet waren aangelegd tot woon- of verblijfplaats 
van menschen) tot woning werden ingericht, in strijd 
trouwens met de bestaande verordeningen op het bouwen 
betrekkelijk en zeer ten koste van den gezondheidstoestand 
van die gezinnen welke, tengevolge van den woningnood, 
in den regel wel genoodzaakt waren dergelijke gebrekkige 
verblijfplaatsen te betrekken. 

Over de kelderwoningen in Amsterdam zou men menige 
bladzijde kunnen vullen, doch daar dit minder direct tot 
ons onderwerp behoort, keeren wij tot ons eigenlijke 
onderwerp terug. In 1807 zei ik, werd de aandacht van 
het Amsterdamsche gemeentebestuur op de omstandigheid, 
dat er aan woningen groot gebrek bestond, ernstig geves
tigd en het maakte dientengevolge een plan tot uitbrei
ding der Gemeente aanhangig. Sedert dien tijd dagteekent 
een massa nieuwe straten en woningen. 

Wij hebben niet noodig 's-Gravenhage, Rotterdam en 
zoovele andere groote of kleinere gemeenten te gaan be
zoeken, overal in ons land heerscht in meerdere of min
dere mate ongeveer dezelfde toestand. Ook wordt ons 
niet gevraagd wat tot dusverre door gemeentebesturen 
gedaan it, maar wat in het oog gehouden moet worden 
bij de uitbreiding van gemeenten, enz. Naar mijne be
schouwing moet elk goed gemeentebestuur niet lij, maar 
vóór die uitbreiding zorgen, 

a. dat er een goed plan van de geheele gemeente be
sta, begrensd aan alle naburige gemeenten (dit ont
breekt helaas maar al te dikwijls). Daarin alleen 
ligt toch de mogelijkheid om te kunnen zorgen, 

IJ. dat de gemeenschap ook niet alle aangrenzende ge
meenten besta, aangelegd of verbeterd worde; 

e. dat de uitbreiding geschiede alléén met het oog op 
de algemeene belangen dier gemeente; 

d. dat de gemeente in het bezit kome van die gronden 
of terreinen, welke als vanzelf de uitbreiding der 
gemeente aan de hand geven, zoo noodig gewapend 
niet de wet tot onteigening ten algemeenen nutte; 

e. dat de gemeenschap te water en te lande ruim. ge
makkelijk, veilig, in één woord aan alle eischeu 
der gemeente voldoende zij ; 



— 59 — 

/ . dat vóór do uitbreiding de straat- en waterwegen, 
verlichting, doelmatige afvoer en verzameling van 
faecaliè'n, aanvoer van goed drinkwater — zoo moge
lijk door waterleiding — en wat verder als eerste 
levensvoorwaarde bij eene goed geordende gemeente 
kan gesteld worden, geheel gereed zijn; 

ff. dat de hoogte der gebouwen gelijken tred boude 
met de breedte der aan te leggen straten, ten einde 
eene zoozeer noodzakelijke luchtverversching en het 
vrije genot der zoo koesterende en zooveel nut aan
brengende zonnestralen niet lijnrecht tegen te werken ; 

h. dat zooveel mogelijk natuurlijke watervervcrsching 
gemaakt worde; 

i. dat er bij de richting cn aanleg van straten de in 
// genoemde luchtverversching mogelijk zij en blijve; 

j. dat het openbaar verkeer gemakkelijk, veilig en doel
matig zij, ook in betrekking tot bruggen, alsmede door 
het maken van ronde of schuine hoeken, waarop 
doelmatige verlichting kan worden aangebracht; 

k. dat vergadering van organische bestanddeelen tot 
de onmogelijkheden behoore (namelijk in of bij de 
huizen); 

l. dat ieder huis (en hierbij heb ik allereerst burger
en arbeiderswoningen op het oog) zooveel moge
lijk, 1". in zich zelf een geheel zij, 2°. zooveel moge
lijk geheel vrij staande, behoorlijk licht en lucht 
kunne genieten ; 

m. dat, bjj wijze van voorlichting (en niet op straffe) 
worde toegezien op goede en doelmatige inrichting 
dier woningen, reinheid, enz.; 

n. dat goede afwatering der wegen, hetgeen zeer mee
werkt tot het reininaken en houden daarvan, voort
durend in het oog gehouden worde; 

o. dat verhoogde voetpaden, mede afwaterend, langs de 
huizen aangelegd worden, 1". met het oog op het 
openbaar en veilig verkeer en 2°. daardoor te voor
komen dat de woningen niet in den grond worden 
aangelegd (iets wat zeer nadeelig voor de gezond
heid is); 

p. dat openbare pleinen aangelegd worden, waarop vele 
straten uitloopen, zoowel ter bevordering van het 
openbaar verkeer als voor goede luchtverversching, enz.; 

q. dat de straten niet te lang aaneengebouwd, maar 
door behoorlijk breede zijstraten afgewisseld worden ; 
dat maar waar zou ik kunnen eindigen? Laat ik 
liever besluiten met deze opmerking van het boven 
aangehaalde. 

»Wanneer gemeentebesturen handelen als in letter d 
gezegd, dan kunnen daardoor, behalve de algemeene be
langen van gemeente en gemeentenaren, beiden bevorderd 
worden en wel op d̂e volgende wijze: de gemeente ver
schaft zich het eigendom der gronden, die voor de uit-
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breiding dier gemeente het allereerst gevorderd worden, 
legt water- en straatwegen, riolen (of wat ook van dien 
aard), verlichting, verhoogde voetpaden, enz., aan, bepaalt 
de diepte en breedte der perceelen (in verband met de 
algemeene bepalingen), slaat de kosten, die voor den aanleg 
van dit een en ander gevorderd zijn, aan het* kwartier, 
dat men zal uitbreiden en verdeelt die plus de koopsom 
van de oppervlakte bouwgrond die verkoopbaar wordt (zon
der evenwel in speculatie daarmee te vervallen) en ik 
betwijfel geen oogenblik of zoowel de gemeente als die
genen die bouwen moeten of willen, zullen door die 
handelingen gebaat worden." 

De Voorzitter vraagt den heer A . W . G E Z E L L E N om de ! 
opname van het stuk, hetgeen door genoemden heer wel
willend wordt toegestaan onder opmerking, dat het slechts 
was opgesteld voor de afdeeling Schagen en dat het wel 
wat te wenschen zou overlaten, wanneer het in druk mocht 
verschijnen. De Voorzitter herneemt, dat de zorg van den 
corrector hierin zal voorzien. 

De heer J . H . L E L I M A N betreurt dat de uitbreiding van 
steden niet altijd en uitsluitend overgelaten wordt aan de 
ambtenaren der gemeente, en dat vele gemeenten dikwerf 
te werk gaan tie hooi en te gran," zonder een vast plan 
te volgen. Hij noemt als voorbeeld op, dat hij eene stad 
kent, alwaar in den raad nagenoeg het volgende gezegd 
wordt: »Wij hebben thans eenig geld, laat ons eens 
enkele lijnen aanleggen voor nieuwe straten." Dat de 
resultaten hiervan op den duur noodlottig worden, spreekt 
vanzelf. Gaat men echter 40 jaren terug, dan blijkt dat 
ook toen de uitbreiding van steden verre van op vol
maakte wijze geschiedde. Men heeft slechts te letten op 
de fabrieken, die onaangename en schadelijke dampen 
uitwerpen, en die men zoodanig heeft geplaatst, dat ze 
thans de middelpunten zijn geworden van nieuwe wijken. 
Hij gelooft, dat zeer vele van de huidige gemeenteraads
leden wel geleerder zijn dan vóór 40 jaren, maar toch 
niet ontwikkeld genoeg om het advies van competente 
mannen te kunnen ontberen. 

De heer A . W . G E Z E L L E N merkt op, dat gasfabrie
ken niet hinderen. Integendeel, de uitdampingen daar
van zijn gezond, vooral voor asthmalijders, en ze zijn 
desinfectief. 

De heer j. u. L E L I M A N repliceert, dat hij onlangs 48 
woningen heeft gebouwd in de nabijheid eener gasfabriek 
en dat de bewoners klagen, vooral over den stank van de 
kalkbries en den dikwerf neerslaanden rook. 

Wat overigens in sommige steden een bedenkelijke zaak 
is, dat zijn de kelderwoningen. In Amsterdam zijn nog 
heden 23000 zielen iii kelders gehuisvest. Wanneer die 
kelders goed gebouwd waren, zou het bezwaar minder 
wezen, maar ze zijn niet goed gebouwd, en hij is het met 
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den heer G E Z E L L E N eens, dat het niet aangaat, om men- j 
schen evenals beesten onder den grond te huisvesten, en i 
acht het dringend noodig, dat gemeentebesturen deze 1 

zaak ernstig ter harte nemen en voorgoed uitmaken. 
De heer c. n. V A N H U W E N meent, dat men bij uitbrei- ; 

ding van steden ook op grachten bedacht moet zijn, voor 
geval van brand. Hij wijst er op, dat men te Utrecht bij 
het uitleggen der stad hierop niet heeft gelet. Nu mag 
men daarin voorzien met putten, enz., maar hij betwij-
feit, of dit voldoende is. 

Niemand meer het woord wenschende, herinnert de 
Voorzitter, dat vraag 1 nog niet besproken is. Hij ves
tigt do aandacht op het feit, dat gemeenteraden hunne | 
werken moeten uitbesteden, zoodra de kosten de som van j 
300 gulden te boven gaan. Hierdoor ontheffen zich de 
gemeentebesturen van veel onaangenaams, maar daardoor 
zijn tevens ook aan de gemeente de vleugelen afgeknipt 
om zelf te kunnen werken. Wat nieuwe werken betreft, 
zoo is do zaak niet af te keuren, maar bij de onderhouds-
werken leert de ondervinding, dat goed beschreven en 
goed gecontroleerde werken niet zelden onvolledig uitge- ' 
voord worden en op groote schade uitloopen. Amsterdam ! 
bijv. heeft een groot aantal openbare scholen. In de 
vacantiën zullen deze nu onderhouden worden, bijv. gewit; 
hoe zal men dit controleeren ? Vele dor aannemers weten 
zich op geestige wijze te dekken. Voorts wijst spreker op f! 
de onzedelijkheid van het aanbesteden bij opbod en afslag. ''• 
Wat toch is het geval? De aannemer verkeert bij zulke 
gelegenheid in zenuwachtigen toestand. Gedwongen om 
toe te slaan bij de gedachte aan vrouw on kind, aan eer 
en knecht, neemt hij oen werk aan voor veel minder geld 
dan hij dit kan of heeft berekend. Spreker wijt dezen 
gang van zaken aan den geest des tijds. Nog herinnert 
hij de geschiedenis van het brand wezen in Amsterdam. 
Wjjlen de heer i. V E R U E Y administreerde dit als directeur 
jaren achtereen met het beste gevolg. Bij uitbesteding 
kostte de zaak vele duizenden meer en werd gebrekkig 
behartigd, totdat men ten slotte moest overgaan tot eene 
geheele reorganisatie. De Voorzitter wenscht het bij dit 
gesprokene te laten. 

Alvorens verder te gaan vraagt hij verlof tot het doen 
eener mededeeling en zegt: Mijne Hoeren! er is bij het 
Bestuur gebleken dat de heer j . M . V R E E S W I J K te Utrecht j 

de ontwerper is van het antwoord ouder de spreuk: 
» Die, aan den iregh timmert, heeft reel berichte." Deze heer 
ter vergadering thans aanwezig zijnde, zoo wenscht hij 
hem uit te noodigen om het accessit van 75 guldon te 
ontvangen. De Vooratter wenscht dien heer geluk met 
deze onderscheiding en verzoekt hem, evenals zijnon collega's 
van den vorigen avond, om zich daardoor aangespoord to 
gevoelen, opnieuw als mededinger op te treden, en dan 
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zoo gelukkig te zijn een vollen prijs met algemeene stem
men van beoordeelaars te behalen. 

Daarna stelt hij aan de orde vraag 4, luidende: »Welke 
voor- en nadeelen kan eene openbare critiek over gebou
wen of bouwkundige teckeuiugeii en samenstellingen 
opleveren, en waaraan moet de criticus zich houden ?" 

De heer w. N . R O S E draagt het volgende antwoord 
voor: 

»De vraag is zoo voorgesteld, dat wij verplicht zijn, 
haar algemeen te behandelen, waarin inderdaad een voor
deel is gelegen, omdat daardoor een eenzijdige of bekrom-
pene wordt vermeden. Wij beginnen dan met de vraag 
te stellen: Wat heeft de ondervinding ten opzichte van 
de critiek in de bouwkunde geloerd, en daarna: Wat is 
de oorzaak, dat het niet altoos heeft beantwoord aan 
hetgeen men er van met recht mocht verwachten? 

»De ondervinding is eigen onderwijs; het is, zooals 
het woord zelf uitdrukt, het weten van hetgeen men zelf 
gevonden hooft. Daarin ligt do reden, dat de stelregel 
» »do ondervinding der ouden is voor de jongeren verloren," " 
bijna altoos bewaarheid wordt, want hetgeen wij van 
andoren vernemen, vermeerdert wel onze kennis, maar de 
kennis is slechts de wetenschap van eene zaak, dat is 
nog niet het weten zelf; daarvoor moot het door ons, 
in ons, worden omgewerkt, betwijfeld, onderzocht, en 
vorder door vergelijken en nadenken tot overtuiging 
worden gebracht. Daarna kan ons verstand het eerst op
nemen, en daardoor wordt het dan ons eigendom. 

»Het zou ons te ver afleiden om dat geheel af te han
delen ; laat ieder slechts bij zich zelf onderzoeken of 
het niet do weg is geweest, dien in zijn geest eene 
zaak hooft afgelegd, eer hij tot volkomene overtuiging 
is gekomen. 

»Dat nu, wat iemand in don loop van zijn leven op 
do eene of andere wijze in het bezit van zijn verstand 
hoeft gekregen, is wat hij zijne ondervinding noemt, en 
wol in 't bijzonder, wanneer hij de betreffende zaak door 
het doen of door waarneming hoeft loeren kennen. 

»Het raadplegen van die ondervinding kan dan ook 
alleen voor anderen waarde bobben, wanneer zij aaneen
geschakeld, als in een geschiedkundig verband, wordt 
medegedeeld, omdat zij zich dan aan de ondervinding 
van anderen kan aansluiten; anders gelijkt zij naar 
machtspreuken. 

»Iedere ondervinding is noodzakelijk subjectief, omdat 
het altijd hot individu is, die de ondervinding heeft op
gedaan. Daardoor kan zij alleen eenige waarde verkrijgen, 
wanneer ook anderen hunne ondervinding mededeelen; 
die ondervindingen van anderen kunnen nooit volkomen 
dezelfde zijn, maar bij ieder geleidt zij tot een besluit, 
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en de som van die besluiten tot eene uitkomst, die veel
tijds de waarheid vrij nabij komt. 

«Daarom wil ik ten opzichte van de critiek mijne 
ondervinding mededeelen; zij zal altoos ten grondslag 
kunnen dienen, om vervolgens na te gaan wat de oorzaak 
is, dat de uitkomst niet zoo geweest is, als men a priori 
meende te mogen verwachten. 

«Ruim een halve eeuw geleden begon ik mijne aan
dacht 0(P de bouwkunst, en wel in het bijzonder op de 
schoone bouwkunst, te vestigen. Het zal denkelijk noodig 
zijn de toen heerschende zienswijze mede te deelen. 

«Men volgde toen nog altijd hetgeen men de vijf 
orden noemde; het onderwijs ging niet veel verder; hij 
die die vijf orden van buiten geleerd had, was de beste 
criticus, terwijl de scherpste opmerker een passer was, 
die dan ook bij de beoordeeling van eene teekening on
misbaar werd en altijd te voorschijn kwam. De waarde 
werd dan ook veeltijds naar de juistheid van de over
eenkomst der afmetingen van een ontwerp met de vast
gestelde regels geschat. Dat was zeker niet het eenige 
waaraan waarde werd gehecht, maar als schoonheids-
beoordeeling was het altoos eene hoofdzaak, terwijl aan 
ons, leerlingen, ten sterkste werd aanbevolen zich daar.:an 
streng te houden. 

«Intusschen was daarin toch dit merkwaardige, dat 
onze onderwijzers zich zoo streng aan die regels niet 
hielden. Veroorloofde zich nu de leerling, om naar de 
reden daarvan te vragen, dan was het antwoord niet 
zelden : » »Indien gij zoover zult gevorderd zijn als ik, 
dan behoeft gij u ook niet meer aan die regels vast te 
houden" ". Zonderling klonk dat antwoord ons in de ooren ; 
immers volgde daaruit, dat 'de regels zeiven voortreffelijk, 
uitmuntend en onverbeterlijk waren, maar wanneer men 
in kunstvaardigheid was gevorderd, kon men ze verlaten, 
waaruit noodzakelijk volgde, dat iets wat onverbeterlijk 
was, in waarde afnam, naarmate men in geschiktheid 
toenam, om die regels in haar volle waarde te leeren 
kennen. Het was evenals iemand die krukken noodig 
heeft om te kunnen gaan, en ernstig gewaarschuwd wordt 
om die toch vooral bij iedere beweging te gebruiken, 
maar er tevens op wordt gewezen dat, zoo hij eenmaal 
alleen zal kunnen gaan, dan die krukken niet meer noo
dig zijn. 

«Maar men scheen niet te begrijpen dat daardoor de 
vijf orden tot krukken, voor leerlingen alleen bruikbaar, 
werden teruggebracht, waarmede zij zich moesten trachten 
voort te bewegen. En inderdaad zij waren niet veel 
beter. 

«Maar hoe is het dan te verklaren, dat die krukken 
moesten dienen als maatstaf tot beoordeeling vnn bouw
kundige ontwerpen. Vroeg men naar de reden daarvan, 
dan was het antwoord vrij ongenoegzaam, en na een 

lange woordenwisseling kreeg men meestal deze vrij 
onbestemde verklaring, dat het althans een zaak was, 
waarover de beoordeelaars niet elkander eenparig dach
ten, namelijk dat men bij de beoordeeling van onder
werpen over de bouwkunst de vijf orden als leiddraad 
moest volgen, maar veel vrijheid daarbij kon gebruiken. 

«Daar zat nu het geheim. Die groote vrijheid eindigde 
spoedig in het verlaten van de *ijf orden, zonder cr iets 
voor in de plaats te stellen, dat als grondslag van de 
beoordeeling kon dienen. Daardoor werd hot geheel wil
lekeurig en een ieder handelde naar zijn goeddunken, dat 
sterk vermeerderde, toen het eene soort van mode werd, 
om de ontwerpen samen te stellen in navolging van 
vroegere stijlen, die veeltijds onvolledig bekend en bijna 
nooit begrepen werden. 

»De een hechtte groote waarde aan de distributie; een 
ander meer aan het karakter; een derde aan de con
structie; een vierde aan het effect; ja, de fraai gelijnde, 
geschaduwde en gekleurde teekening kwam veeltijds 
zelfs als eene hoofdzaak in aanmerking. Voor- of tegen-
ingenomenheid met een stijl had een gewichtigen invloed 
op de beoordeeling. Daardoor was die geheel afhankelijk 
van bijzondere inzichten geworden ; men vroeg niet: » » wat 
is de innerlijke waarde van het voorgestelde"", maar: 
» «wat is het voor mij,"" hetgeen immer het geval zal zijn 
bij eene beoordeeling, die op subjectieve gronden berust. 

«Ik mag dat zeggen, want ik ben vele malen beoor-
deelaar geweest en heb evenzoo gehandeld, omdat ik het 
niet beter wist, en niemand mij een beteren weg kon 
aanwijzen. Ik gevoelde volkomen het onvoldoende daarvan, 
en dat het nookzakelijk anders moest worden. 

«Iedere schoone kunst moet beantwoorden aan een 
bijzondere bestemming, die van de algemeene bestemming 
der schoone kunsten moet worden afgeleid. Die algemeene 
bestemming is gelegen in het veredelen bij den inensch 
van alles wat hij als hoogste waarde heeft verkregen, 
dat is verstand en zedelijkheid. Daaruit volgt dat het 
algemeen beginsel moet zijn voor de schoone kunsten: 
een schoon denkbeeld in schoone vormen voor te stellen. 

«Is dat nu waar voor alle schoone kunsten, dan is 
het ook waar voor de bouwkunst. 

«Het is niet mijn doel dit hier te ontwikkelen; alleen 
zij het mij voroorloofd op te merken, dat iedere kunst 
ten opzichte van de schoone kunsten aan zekere voor
waarde moet beantwoorden, zal zij aan hare bestemming 
kunnen voldoen. Het heeft veel moeite gekost die voor
waarden te verzamelen; zij zijn door mij aan onze maat
schappij medegedeeld geworden, en door haar in het 
tijdschrift bekend gemaakt. Zij zijn te vinden in liet 8» 
deel, jaargang 1852, pag. 351, onder het opschrift: Over 
de algemeene voorwaarden, waaraan een voortbrengsel der 
schoone bouwkunst moet beanticoorden. 

«Daarna heb ik het daarin ontwikkelde eenigszins ver
anderd, vooral wat de verhouding aangaat, en herhaald 
in de verhandeling: Orer de aesthetica der houwkunst, mede 
door de Maatschappij onlangs in het tijdschrift opgeno
men. Die voorwaarden zijn tot heden niet bestreden ge
worden of door meer ontwikkeling verbeterd, niet omdat 
ik meen dat zij daarvoor niet vatbaar zijn, maar 
veeleer omdat men de aandacht daarop minder geves
tigd heeft. 

» Dat is nu de ondervinding, die ik heb verkregen. Van 
het oogenblik dat ik op de hoogte van het vraagstuk meende 
gekomen te zijn, heb ik die zes of zeven voorwaarden 
tot leiddraad voor mijne beoordeelingen gebruikt; gaarne 
zou ik thans van andere collega's willen vernemen, wat 
hunne ondervinding is geweest en wat zij daarbij hebben 
geleerd; dat zou, dunkt mij, over de wijze om in de 
bouwkunst de critiek toe te passen, een groot licht kun
nen verspreiden, omdat de praktijk alleen, door hare ge
volgen, kan uitmaken, wat de uitwerking is geweest van 
de critiek, en hoever die gewijzigd en verbeterd diende 
te worden. 

«Intusschen is met dat alles nog geen enkel woord 
gezegd ter beantwoording van de 4" vraag. Ik vermeen 
echter, dat die inleiding noodzakelijk was, om aan te 
toonen dat die vraag werkelijk een zeer gewichtige is, 
terwijl ik nu overga tot de beantwoording, die in ver
houding des te korter zal zijn, naarmate de inleiding lang 
was, eu denkelijk in droogte zal winnen, wat zij in lengte 
zal verliezen. 

«Wat is critiek in het algemeenV Is zij alleen beoor
deeling, dan kan zij evenzeer eene goed- als eene afkeu
ring behelzen. Zij wordt in het algemeen zoo opgevat, eu 
wij meenen dat het ook zoo moet wezen. Het is echter 
niet te ontkennen, dat zij veelvuldig alleen als een ver-
oordeelende beschouwing wordt betracht, en dan verlangt 
men niet alleen eene opgave van het ongenoegzame en 
van de gebreken, maar tevens van alles wat ten nadeele 
kan gezegd worden. 

«Zulk eene beoordeeling zou men een eenzijdige critiek 
kunnen noemen. Hoewel het nu ongetwijfeld beter ware, 
dat niet alleen de gebreken werden beschouwd, maar een 
meer volledige schatting van de waarde van het voorwerp 
werd geleverd, zoo kan zulk een eenzijdige critiek daarom 
toch nog waarde hebben. 

«Maar niet zeldzaam is de critiek gebrekkig, en dat 
is een waar nadeel, evenzeer voor de kunst, als voorden 
persoon, die een zoodanige beoordeeling van zijn werk 
ondervindt. De reden daarvan ligt niet altoos iu een 
vijandige gezindheid van den beoordeelaar, zij kan 
in verschillende andere oorzaken gelegen zijn, zooals 
wanneer 

«1°. de critiek subjectief is; dat is zulk eene, die haren 
DL. XX. 

grond in den beoordeelaar heeft, terwijl de grond alleen 
in de zaak moet gelegen zijn, want daardoor zou de 
critiek objectief' worden, hetgeen zij behoort te zijn ; 

«2°. dat gebrekkige kan gelegen zijn ineen ongenoeg
zame kennis van den beoordeelaar; en 

«3°. in eene dwaling in de opvatting van de waarde 
van het voorwerp. 

«Niet zelden bestaat gelijktijdig meer dan één reden, 
om de manier, waarop de critiek is uitgeoefend, af te 
keuren. 

«Neemt men dit in aanmerking, dan is het niet te 
ontkennen, dat met recht de vraag geopperd kan worden, 
of de critiek niet meer na- dan voordeel zal opleveren. 

«Wat daarbij niet uit het oog moet verloren worden, is 
de neiging, die in het algemeen bestaat tot wat men een 
geestige critiek noemt, welke veelal daarin gezocht wordt, 
om de zaak belachelijk voor te stellen, hetgeen dikwerf 
bestaat in vergelijkingen en woordspelingen, die niet zeld
zaam alleen hunne waarde in de overdrijving of harde 
tegenstelling vinden. 

«Een ware, juiste, wij zouden wel willen zeggen vol
komen en eerlijke critiek wordt daardoor vrij zeldzaam. 
Laat ons eens nagaan wat daartoe behoort: 

» 1 ° . een genoegzame kennis, evenzeer van de constructie 
als van de aesthetica; 

»2". eene beoordeeling, die zich geheel tot het voorwerp 
bepaalt; alles wat persoonlijk is, volstrekt vermijdt, het
geen inderdaad zeer moeielijk is, omdat liet hier zich niet 
alleen tot de denkbeelden bepaalt, maar ook tevens tot 
de wijze, hoe het gevoel zich iu bare voorstellingen 
uitdrukt. 

«Immers is het reeds zeer moeielijk, om iemand in zijn 
gedachtengang te volgen, d. i. om op te sporen, hoe hij 
in een gegeven geval heeft geredeneerd. Maar men zal 
nu ook nog moeten opsporen, welke gewaarwordingen het 
gemoed in beweging hebben gebracht, ten einde daaruit 
de gevolgtrekking te kunnen maken, of die wel in het 
gegeven geval de juiste waren; dan wordt het vraagstuk 
ten hoogste ingewikkeld en somtijds zelfs onoplosbaar. 

«Dat zou toch de ware, de werkelijk schoone critiek 
wezen, waardoor men niet alleen naging wat er voorge
steld was, maar ook wat de kunstenaar heeft willen voor
stellen ; daardoor zou men den geest van den kunstenaar 
uit zijn kunstwerk leeren kennen. 

«Maar zou men dan niet juist in het gebrek vervallen 
van eene beoordeeling van den persoon, hetgeen men toch 
wil vermijden? Zeker, maar dit is altoos het gevolg van 
de schatting van een kunstvoorwerp. De meest strenge 
objectieve beoordeeling kan niet vermijden, dat de gebre
ken of deugden van het voorwerp een terugslag geven 
op den kunstenaar. 

«Het is echter geheel iets anders, wanneer men den 
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persoon op den voorgrond stelt en daarna de kunst be- I ] 
oordeelt, dan wel wanneer men eerst de kunst in hare 
volle waarde beschouwt, en die geheel op zich zelf ge
nomen tracht te ontleden, om daarin al de leemten en 
verdiensten aan te toonen. Men behoeft dan niet over 
den kunstenaar te spreken; men ontwikkelt en verklaart 
alleen de gevonden denkbeelden. Des kunstenaars waarde 
is geheel daarin gelegen, en dat moet altoos volgen. 

«Daarin ligt ook grootendeels de waarde en de moeie-
Üjkheid van de beoordeeling van oude kunstvoorwerpen 
en monumenten, waarbij nog komt de ongenoegzame ken
nis van den tijd, waarin de kunstenaar leefde. 

«Van niet minder gewicht is de juiste waardeering van 
het voor den beoordeelaar liggende vraagstuk, waarbij in 
aanmerking moet komen: 

«1°. wat er van den kunstenaar verlangd geworden is ; I 
»2°. binnen welke grenzen hij beperkt was; en 
»3°. over welke tijd en middelen hij kon beschikken. 
«Daarbij kunnen zich nog bijzondere bepalingen voegen, 

die een gewichtigen invloed op de beoordeeling moeten 
uitoefenen. 

»Dat de criticus zooveel mogelijk daaraan moet la
ten gelegen liggen, zal niet worden ontkend; niettemin 
zijn er vele gevallen, dat de beantwoording van de I 
zooeven gestelde vragen zoo onvolledig is te verkrijgen, 
dat men wel al'e critiek zou dienen op te geven, indien 
men daarmede geen aanvang kon maken, voordat die 
bezwaren volkomen uit den weg geruimd waren. 

»Een billijke eisch is het echter, dat de critiek volledig 
zij, en bijgevolg dat het gebouw of liet ontwerp aan alle 
voorwaarden achtereenvolgend worde getoetst. Toch ziet 
men dit vaak verwaarloozen, of slechts gedeeltelijk toe- ,1 
passen. 

»Zoo iets kan bij het groote publiek geen verwondering 
baren; niets is zeldzamer, dan om van die zijde een juiste 
of volledige beoordeeling te vernemen; dat is ook bijna 
niet mogelijk, omdat daarvoor te veel kunst- en weten- M 
schappelijke kennis worden gevorderd. 

«Meer verwondering moet het baren, dat men dat gemis 
aan kunst- en wetenschappelijke kennis ook bij herhaling 
bij deskundigen aantreft, van wie men inet recht iets 
beters mocht verwachten, te meer omdat gebrekkige en j 
onvolledige beoordeelingen inderdaad aan onze kunst na-
deel toebrengen. Het publiek neemt die gaarne over cn 
is zelfs over het algemeen zeer geneigd om met die ge-
leende vederen te pronken, wat men met des te meer 
driestheid doet, naarmate men de kracht daarvan veron-
derstelt. 

«Uit dat alles volgt, dat critiek altoos een moeielijke 
en veeltijds zelfs gevaarlijke zaak kan zijn. Wat de oor-
zaak is, dat de critiek zoovele malen niet aan het doel 
beantwoordt, wordt gerechtvaardigd, waaruit spoedig deze I I 
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opmerking is af te leiden: » »is het dan maar niet raad
zaam om alle critiek te vermijden ?" " Immers iets dat zoo 
moeieHjk is, zal wel veeltijds gebrekkig worden uitgevoerd. 
Het is zeker zoo in den aard der zaak gelegen, dat daar 
weinig is tegen in te brengen. 

«Maar daar staat tegenover, dat men de critiek niet 
zal kunnen vermijden. Alle kunst is aan critiek blootge
steld, maar zeker geene meer dan de bouwkunst; een oud 
Hollandsch spreekwoord heeft dat reeds voor eeuwen 
aangeduid. 

«Wat men niet vermijden kan, daaraan moet men zich 
onderwerpen, en met verstand en beleid trachten te rege
len; dat is het eenige middel om de groote nadeelige ge
volgen te voorkomen, eu die op den duur tot algemeen 
voordeel te doen verkeeren. 

»In dat opzicht zou onze maatschappij veel nut kunnen 
stichten, door een ernstige, onpartijdige, objectieve critiek 
van deskundigen te verlaugen van alles in onze kunst, 
wat zij meent dat de algemeene aandacht waardig is; 
vooral ten ojizichte der oude gebouwen, omdat daar de 
meeste onpartijdigheid kan bestaan, en die toch altoos 
voor eene juiste schatting veel meer ingewikkeld dan 
de gebouwen van onzen tijd zijn." 

De Voorzitter verzoekt den lieer R O S E overlegging van 
dit stuk en dankt hem voor de kernachtige en gemoede
lijke ïnededeelingen. Hij vereenigt zich met de meeste 
beschouwingen, maar verschilt toch op sommige punten. 
De critiek, ofschoon in onzen tijd nog jong, beschouwt 
hij als eene hemeldochter. Als het oordeelen met welwil
lendheid geschiedt, dan is het altijd goed. Waar het bijv. 
de spiegellijsten-architectuur geldt, om het zoo eens uit te 
drukken, kan critiek niet te scherp zijn, en het vernieti
gen van hen die zulke kunst voortbrengen, is wenschelijk. 
Geschiedt de critiek door deskundigen op zachte wijze, 
dan kan deze veel nut doen. Hij is het met den heer 
R O S E eens, dat die nooit door niet-deskundigen mag uit
gesproken worden, op straffe van nietigverklaring. 

De heer J . p. H E T Z E L A A R merkt op, dat men af en toe 
critiek te lezen krijgt met hatelijkheden en geestigheden, 
waarbjj de naam achterwege blijft. Is dit hatelijk voor 
hem, wien het geldt, niet minder is het af te keuren voor 
den steller. 

De heer s. n. L E L I M A N doelt dit gevoelen, maar er zijn 
toch omstandigheden, naar zijne meening, waarin de naam 
van den steller volstrekt geen dienst doet aan den per
soon, die zijn stuk of critiek leest, en terwijl do lezer zich 
minder bevooroordeeld waant als de naam aanwezig is, 
meent de heer L E L I M A N dat het lozend publiek liet eerst 
naar den naam ziet en daarop meermalen zijn oordeel 
grondt, zelfs zonder het stuk goed te hebben gelezen. 

De heer j. p. M E T Z E I . A A R repliceert, dat de persoon, wien 
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het geldt, het wel zoude lezen ; dan zou deze zich kun
nen verantwoorden. Hij herinnert aan een stuk, dat in
dertijd in De Opmerker verscheen over het Paleis voor 
Volksvlijt en dat naar zijne meening niet bijdraagt, om 
het vak te verhoogen. 

De heer J . H . L E L I M A N wenscht nog te zeggen, dat het 
publiek geene nota behoeft te nemen van een stuk, dat 
niet onderteekend is, en herinnert als zoodanig dat dan 
bijna alle leading-artikelen in alle dag, week- of kunst
bladen hunne waarde volgens den heer M E T Z E L A A R zonden 
verloren hebbeu. 

De heer J . F . M E T Z E L A A R wijst nog op het feit, dat men 
in de dagbladen vermeld en beoordeeld ziet concerten, 
tooneelvoorstellingen, enz. En wat men bovendien aan
schouwt in de laatste 25 jaren, is dat de wetenschap in 
aanzien is geraakt bij het publiek. Maar het vak der 
bouwkunst is bij het publiek niet in aanzien en hij meent, 
dat de schuld voor een groot deel ligt aan de vakge-
nooten zelf. Wij brengen het vak niet onder het volk. 
Wel heeft de Maatschappij afdeelingen, die hieraan eenigs-
zins te geinoet komen, maar wat er verhandeld wordt, 
blyft nieerendeels toch onder de vakgenooten. 

De beer J . H . L E L I M A N betreurt de weinige belang
stelling van het volk in de bouwkunst, die niet ver van 
het vriespunt is. 

De heer w. c. V A N G O O R leest daarop het volgende 
voor, namens de afdeeling Rotterdam : 

«Voor hem, die niet veel gecritiseerd heeft en nog 
minder zich met openbare critiek heeft ingelaten, heeft het 
zeker eenige moeielijkheid, op de gestelde vraag een voldoend 
antwoord te geven, want zulk een persoon mist elke 
routine op dit gebied. Dat routine ook hier van veel nut 
is, gelooven wij te mogen aannemen. De nieuweling toch 
zal ook hier fouten begaan, waarvoor hij, die de zaak 
meer bij de hand heeft gehad, zich kan en zal wachten. 

«Hoewel nieuweling, helt ik toch op mij genomen inde 
Rotterdamsche afdeeling een antwoord op die vraag te 
geven, ten einde — mocht het hier voldoen — het dan als 
een antwoord op de vraag, vanwege de Afdeeling op de 
bijeenkomst in deze maand te Amsterdam beschikbaar te 
stellen. 

«Mjjne denkbeelden daarover zijn de volgende: 
«Voor echter de vraag, zooals die daar geschreven 

staat te beantwoorden, schijnt het mjj goed toe, dat wij 
eerst den blik op den criticus zelf vestigen; diens per
soonlijkheid treedt toch in niet geringe mate op den 
voorgrond, waarom het maken van eene scheiding tus
schen den criticus en de door hem geleverde critiek ten 
naastebij onmogelijk is. In zijne critiek toch moet zich 
zijn bijzonder gevoelen over het voorwerp uitspreken; het 
kan niet anders; maar of dat gevoelen nu wel altijd het 
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ware zal zijn, wie zal dat bevestigen, want hoe onaf
hankelijk bij voorbeeld van elke geijkte leerstelligheid in 

I de bouwkunst ieder onzer ook zijn moge, kan het niet 
anders of ieder heeft voor zich een eigen school, en 
hoewel op bouwkunstig gebied algemeen aangenomen 
waarheden gehuldigd worden, heeft ieder individu immers 
somtijds zjjn eigene opvatting van enkele dier waarheden, 
zoodat ook elke critiek slechts een individueel gevoelen 
kan zijn; daarom houden wij dit of dat voor schoon en 
goed; iets anders oordeelen wij als strijdig tegen de regelen 
der schoonheidsleer. Dat is ons bijzonder gevoelen en dat 
zal zich in onze critiek uitspreken. 

«Een groot gevaar is er nu wel niet aan verbonden, dat 
j de critiek niet altijd de waarheid is, want de gecritiseerde 

kan zich, mits met goede gronden, tegen de geleverde 
critiek verzetten; hij kan zijn bijzonder gevoelen tegen 
dat van den criticus in de weegschaal leggen en zij die 
den strijd aanschouwen, in den regel minder bevoor
oordeeld dan de strijders zeiven, zullen misschien meer 
naar waarheid uitspraak kunnen doen, al wordt geen 
van beiden door de redenen van zijne tegenpartij over
wonnen of overtuigd. 

«Bjjna alle menschen zijn geboren critici en de zucht 
ij tot critiek van die allen gajit somtijds wel eens zóó ver, 

dat zij zaken beoordeelen en niet zelden veroordeelen, 
zonder dat zij daarvan ook de minst grondige kennis 
hebben. Dit zou wel eens tot het besluit kunnen brengen, 
dat het een ramp voor de menschheid was, dat het zoo 

j| is. Doch verheugen wy ons er liever over dat wij ieder 
|j ons eigen oordeel hebben en dat openbaren; dan is er 
; zeker meer goeds te hopen, dan wanneer wij allen zonder 
; dat oordeel waren, of' dat wjj er afstand van doen ten 

gerieve van hen, die het om deze of gene reden wel 
anders wenschten gesteld te zien. Een eigen, dat is een 

, critisch oordeel, is een bewijs van leven. 
«Het nu gezegde bewjjst ons, dat de criticus slechts 

dan bevoegd is een oordeel te vellen, wanneer hij de 
betreffende zaak volkomen machtig is. Passen wij dit op 
de bouwkunst toe, dan is het blijkbaar dat hij in staat 
moet zijn een blik over haar geheele gebied te kunnen 
werpen, zoodat hij noch uitsluitend door een classieke, of 
een middelceuwsche, of welke andere bril ook, ziet; want 
doet hij dat, dan wordt zijne critiek, behalve individueel, 
ook eenzijdig en dus onwaar. 

«Vervolgons zij hij boven alles eerlijk, ten blijke waar
van hij steeds zijn oordeel met zijn naam bekrachtige; 
doet hij dat, dan kunnen wij bij voorbaat zeker zijn, dat 

I het hem niet om den persoon, die het werk gemaakt 
heeft, te doen is, maar om het gemaakte werk zelf. 

«Vooral zy hij een man van ervaring; daardoor zal 
hij wel eens iets door de vingers leeren zien en niet al 
te grimmig worden over alles, wat niet zoo geheel en al 

5* 
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in de puntjes goed is, want hij zal dan weten dat de 
omstandigheden zich dikwijls tegen onze wenschen ver
zetten, waarom de bouwmeester niet altijd met de grootste 
gestrengheid verantwoordelijk kan gesteld worden voor 
hetgeen hij aan den weg timmert. 

»Wanneer nu de criticus alle noodige bekwaamheden be- 1 

zit en met zulk een geest bezield is, dan lijdt het geen ! 

twijfel of de door hem geleverde critiek heeft in ruime 
mate haar nut. Hij wijst den werkmeester op de door 
hem gemaakte fouten in proportie, op de onharmonische 
opvolging of overgangen van lijnen, op den minder ge- j 
lukkigen aard of de minder gepaste aanbrenging van ver- 1 

sierselen, op grillige, niet op dc gezonde rede gegronde 
combinatiën, op te zwakke of niet van behoorlijke zuinig
heid getuigende construction, op gebreken in de inrichting, 
welke door andere of betere plaatsing van het een of an
der gedeelte te voorkomen waren geweest, en wat dies 
meer zij. Zulk een in gematigde bewoordingen gestelde 
en op goede gronden steunende critiek kan niets kwet-
sends hebben voor hem, wiens werk het geldt. Acht hij 
zich er toch door gekrenkt, dan kan dit ten bewijze 
strekken, dat de werkmeester een te hoogen dunk van 
zich zelf heeft, waardoor hij het kwalijk neemt, dat hij op 
gebreken in zijn werk gewezen wordt. .Meent hij zich 
op goede gronden niet met de geleverde critiek te kun
nen vereenigen, dan staat hem de kalme weg open, vroe-
ger reeds aangewezen. Is hij echter overtuigd geworden, j 
dan zal hij er voor het vervolg nut uit kunnen trekken. 
Het eerste voordeel is dan voor hem; bjj heeft geleerd. 

»Maar niet allen de man, wiens werk het geldt, ook 
andere kunstbeoefenaars worden door het openbaren dercri- i 
tiek gewezen op afdwalingen en fouten, waaraan zij zich 
misschien ook wel eens schuldig hebben gemaakt, en hoe
wel die critiek hen niet rechtstreeks betreft, heeft zij j 
toch ook haar nut voor hen, want immers, wie zich aan 
een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. 

»Dat voor jonge beoefenaars der bouwkunst uit zulk 
eene critiek veel te leeren valt, zal wel niet betoogd be- ; 
hoeven te worden. Zij, nog aan den aanvang der baan, 
worden op klippen gewezen, waarop anderen gestrand zijn ; 
voor hen ligt er dus dubbele waarde in. 

»Zulk een gezonde critiek kan ook gunstig op het groote \ 
publiek werken. Onder dit groote publiek verstaan wij 
hier niet alleen hen, die er in den regel mede aangeduid 
worden, maar ook besturen van stad en land en corpo
ration. Is de critiek openbaar, dan is het te verwachten, 
dat zij er zoo nu en dan iets van onder de oogen krijgen ; 
misschien geldt die dan wel gebouwen, op hun last 
gesticht. Dan zou het kunnen zijn, dat zij leeren inzien 
dat veel wat door hen als mooi wordt beschouwd, of om I 
de veelheid der krullen, lijstjes, enz. als prachtig wordt 
bewonderd, werkelijk schoon noch prachtig is, terwijl op II 

een anderen tijd iets wat zij plat, lomp of stijf of hoe ook 
wenschen te noemen,' dat werkelijk ook niet is, maar in 
meer of mindere mate aanspraak op den naam van goed 
of schoon te zijn kan maken. Wordt het publiek op 
die wijze voorgelicht, dan is liet te hopen —• beter ware 
het, te verwachten — dat ook een weinigje goede maak 
en gevoel voor bouwkunstig schoon meer algemeen ver
spreid worden, en het al 't ongelukkige en smakelooze dat 
wel eens gevonden wordt in hetgeen door hen gesticht 
is, leert gevoelen en inzien. Dit zon zeker voor onze kunst 
een voordeel zijn; of het ook een voordeel voor hen zou 
wezen, die zonder bezit van de noodige kennis, met den 
titel van architect hun brood winnen, valt meer te be
twijfelen. Van met een goeden geest bezielde autoriteiten, 
welke de gelden der ingezetenen beheeren, zou in deze 
zeker veel goeds te verwachten zijn, wanneer de critiek 
ook kon aantoonen, dat ware er iets beters en schooners 
gebouwd, dat niet — of' niet noemenswaard — meer 
geld zou gekost hebben. Wij mogen toch veilig van hen 
verwachten, dat zij voor even veel geld liever met iets 
hunne woonplaats versieren, dan met wat leelijks ontsieren. 

»Eene critiek van constructiën heeft hare zeer nuttige 
zijde. Over het geheel wordt vooral in den gewonen 
huishouw niet te sterk, dikwijls wel te zwak gebouwd. 
Het laatste heeft zeker ten gevolge, dat het bouwwerk pri
mitief niet duur is. Maar, o wee ! later als dat werk zich 
begint te laten aanzien zooals het werkelijk is, en blijken 
geeft dat het niet alleen niet tegen eeuwen, zelfs niet 
eens tegen een kleinen menschenleeftijd bestand is, dan ont
dekt de bouwheer dat, niet het minst in deze materie, 
goedkoop duurkoop is. Die bouwheer beloopt dan schade, 
maar of hij er ook wijzer door geworden is? Mij dunkt, 
het ware veiliger voor hem geweest, de zoogenaamd goed-
koope bouwlieden maar stilletjes te laten rusten en ge
bruik te maken van hen die schijnbaar niet, doch in 
werkelijkheid wel goedkoop zijn. Mocht een openbare 
critiek sommigen daartoe kunnen brengen, het zou een 
voordeel daaraan verbonden zijn. 

«fWjj gelooven hiermede eenige voordeelen (misschien zijn 
er nog meer) van een openbare critiek over bouwwerken 
en constructiën te hebben genoemd. Daarnaar wordt ook 
gevraagd, als het geldt eene critiek over teekeningen. 

»Wat daarvan te zeggen ? 
»Eene schoone bouwkundige teekening acht ik hoog; 

zij kan mij niet te schoon zijn, want zulk eene teekening 
is, als ik het zoo eens mag noemen, de poëzie van ons 
vak. Maar het schijnt mij toe, dat daarover geen andere 
critiek te leveren is dan die, welke over eene schilderij 
geleverd kan worden, en wel om de eenvoudige reden, dat 
eene teekening in potlood soms beter kan zijn dan die, 
welke in kleuren bewerkt eu niet goud opgeluisterd is. 
Naar mijne wijze van zien, mag die critiek zich niet ver

der uitstrekken dan tot het aangeven van de fouten, 
welke in het voorgestelde bestaan, voor het minst in die 
van de wijze van voorstelling zelve, zonder daarbij, wan
neer het concurreerende teekeningen zijn, geheel uit het 
oog te verliezen, dat een sierlijke wijze van voorstelling 
veel vóór heeft boven een onsierlijke of plompe, mits de 
denkbeelden even verdienstelijk zijn. Wij allen zijn toch 
niet zoo gelukkig geweest, de vaardigheid, tot het maken 
van schoone teekeningen vereischt, aan te loeren. De 
tijd, waarin nu moor bejaarden geleefd hebben, de school 
waarin zij onderwezen zijn, heeft daarop zeker een over
wegenden invloed uitgeoefend. Zorgen zij slechts dat 
hunne teekeningen waar zijn, en die waarheid zal voor 
boa, die niet bij machte zijn schoone teekeningen te 
maken, alle critiek over de uitvoering onschadelijk doen 
zijn. 

» Welke nadeelen zijn aan een openbare critiek verbon
den? Wij kennen er geene, mits dc criticus bevoegd zij, 
op grond van studie en ervaring, een zooveel mogelijk 
juist oordeel te vellen en hij zich niet aan personaliteiten 
schuldig make. Ontbroken die voorwaarden, dan is niet 
alleen do openbare, maar elke andere critiek, positief 
nadeelig, om reden dat bijna de geheele wereld liever 
hot kwade dan het goede van zijii naaste, en misschien 
wel voornamelijk van zijne vakgenooten, gelooft. Een 
onzuivere critiek is daarom niet alleen nadeelig voor hem, 
wiens werk hot geldt, maar ook voor anderen, die daar
door op een dwaalspoor gebracht kunnen worden. 

»Waaraan heeft do criticus zich te houden? 
»Behalve het op dit gedeelte der vraag toepasselijke 

en reeds vroeger gezegde, gelooven wij dat het volgende 
hier nog is bij te voegen. 

»Ik neem hier de woorden, bijna een half jaar geleden 
op deze plaats (het vergaderlokaal der Rotterdamsehe afdee
ling) door den voorzitter der Maatschappij gesproken over, 
toen echter bij de behandeling van ecu ander onderwerp en 
in anderen zin, doch hier geheel van toepassing. De criticus 
houde zich aan zich zelf en aan zich zelf alleen; hij zie 
slechts door eigen oogen, en hoe die oogen dienen te zijn, 
hebben wij naar onze wijze van zien reeds aangegeven, 
zoodat hij met ruimen blik, niet alleen het schoone, dat 
in de classieke, zoowel als in de middeleouwsche stijlen, 
in de romantiek, zoowel als in de renaissance, maar 
ook in onze gewone burgerlijke bouwwerken ligt, kent, 
opmerkt, gevoelt en daarnaar zijn oordeel bepaalt en uit
spreekt. De criticus keure dus vooral niet alles af, wat 
niet in don, naar zijn bijzonder gevoelen, schoonsten of 
meest toepasselijken stijl is gemaakt. 

»Ton andere geve de criticus zijn oordeel niet als axio-
mata, met beroejf op zelfs vrij algemeen als autoriteiten 
bekend staande vroegere schrijvers, die toch ook bij al hun 
kennis cn wetenschap hebben kunnen dwalen, of uit de 

II hoogte, alsof een orakel doorhem sprak. Zulk eene critiek 
i zal wol verbitteren, niet leeren of opbouwen. Daardoor 
| zal hij den schijn niet op zich laden, alsof'hij hetgeen hij 

zegt, uitsluitend als de waarheid wil hebben aangemerkt, 
wetende dat hij die hot 't best weet, toch somtijds nog 

' wel eens dwalen kan. Handelt hij zoo, dan zal zijne 
critiek steeds gematigd zijn, waardoor zelfs bij verschil 
van gevoelen in hoofdpunten, de vrede niet zal verstoord 
worden. 

»Ten laatste doe hij hot niet voorkomen, als het niet 
werkelijk zoo is, alsof het door hem uitgeproken oordeel 
dat is van onkelen, sommigen of'velen. Hij zal daartoe 

; ook het minst verleid worden, als hij zijn naam zot onder 
hetgeen door hem geschreven is. Wel zal hij daardoor 
blijk geven een man van karakter te zijn, die do verant
woordelijkheid durft O ] ) zich te nomen voor hetgeen door 
hem gedaan of gezegd is." 

De Voorzitter zegt den heer V A X r.oou dank en ver
zoekt zijne toestemming voor de opname van het stuk. 
Hij meent te kunnen resuineeren dat eene critiek moet 
zijn : 1°. welwillend, 2°. leerrijk, 3n. aanmoedigend, terwijl 
hij niet gelooft, dat het mogelijk is om personen van 
hunne werken te scheiden. Bovendien, is iemand een 
bepaald stelsel toegedaan, dan kan hij niet altijd onbe
vangen oordoelen over oen onderwerp, dat in een ander 

\ stelsel te huis behoort. 
Do heer r. J . n. C U Y P E U S heeft eene aanmerking op dit 

I' resumé: wanneer de heer L E L I M A N zegt, dat iemand, die 
I; een bepaald stolsel is toegedaan, geen recht zou hebben 
! om kunstcritiek uit te oefenen over een onderwerp, dat 
; tot een ander stelsel te huis behoort, dan zou daaruit 

volgen, dat een criticus in de bouwkunst een kunstenaar 
moot zijn zonder karakter, zonder overtuiging. De heer 

!| cuvPEiis meent, dat indien oen architect zeker stelsel is 
toegedaan, hij daartoe gekomen moet zijn door grondige 
studie, door hot onderzoeken dor beginselen, waarop de 

i verschillende stelsels berusten, ten gevolge waarvan hij 
vaste beginselen aanneemt voor zijn werkkring en die 

: consequent doorvoert. Een dergelijk man nu zou, volgens 
dc opinio van don Voorzitter, onbevoegd zijn om zijn oor-
dool uit te brengen over voortbrengselen der bouwkunst. 
Aangenaam zullen hem de inlichtingen van den Voor
zitter zijn. 

De heer J . n. L E L I M A N zegt, niet gesproken te hebben 
l van het recht om te oordeelen. Overigens schijnt hij voor 

don hoor C U Y P E K S onduidelijk to zijn geweest; tot nadere 
toelichting diene de categorische vraag: Acht gij het 
wenschelijk, dat iemand, die nooit iets anders beoefende 
dan dierennnatomie, optreedt als beoordeelaar over de 

ji aosthotica en do geschiedenis dor bouwkunst; of anders 
mag er veel waarde gehecht worden aan hot oordeelen. 

L 
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van een beestenschililer over een historische schildering? 
Alsnog betreurt hij, dat men het recht niet heeft, zijn 
eigen beoordeelaars te kiezen. Dit geschiedt o. a. in 
Frankrijk. Bij het uitreiken van het programma vooreen 
concours ontvangt men daarbij tevens een stembiljet. En 
kan men het aangenaam vinden, dat men zijne ontwer
pen in handen ziet gesteld van zijne antipathieën, die als 
het ware tot eene andere club behooren ? Zoo b. v. heeft 
men in Nederland 2 clubs: middeleeuwsche en renaissance. 
De heer L E L I M A N meent, dat de heer C U Y P E B S het nu wel 
in allen deele met hem eens zal zijn. 

De heer J . F . M E T Z É L A A B gelooft, dat de heer O U Y P E R S 

het nog maar half eens is met den Voorzitter. Hij meent, 
dat de heer L E L I M A N te subjectief is, terwijl de zaken 
objectief moeten behandeld worden. Hij zou het betreuren 
als men op bouwkunstig gebied hetzelfde verkreeg als op 
kerkelijk en politiek gebied, waar alles veel te scherp 
tegen elkander over staat. Bovendien moet ieder kunste
naar willen hooren, wat een ander kunstenaar zegt. Zoo 
niet, dan verkrijgt men de admiration mutuelle. 

De heer P . J . u. C U Y P E R S repliceert, dat hij zou gezwe
gen hebben, als de heer L E L I M A N niet gezegd had: in 
al/en dee/e. De heer L E L I M A N spreekt op een algemeene 
vergadering als voorzitter, dus officieel, van twee clubs in 
Nederland : één middeleeuwsche eu één, die de renaissance 
voorstaat. De heer C U Y P E R S wist niet, dat dergelijke clubs 
bestonden, en vraagt opheldering aan den Voorzitter. 

De heer J . H . L E L I M A N repliceert dat ieder een beginsel 
moet hebben, en hij die liet niet heeft of wil weten, zon
der karakter is; zoodoende ontstaan vanzelf kunstscholen, 
artistieke clubs, goede vereenigingen. Daarom zou hij nog 
niet wenschen dat in het bouwvak dezelfde verdeeldheid 
kwam als in godsdienst en staatkunde. Maar de heer CVY-
ï'Eits schijnt het woord clubs verkeerd te hebben willen 
opvatten, en zal het wel ééns zijn, dat er artistieke clubs 
of vereenigingen bestaan, als de Voorzitter hem o. a. 
wijst op deze achtbare vergadering en hare leden. 

Daarna komt aan de orde vraag 2, luidende: «Is het 
wenschelijk. dat bij de nieuwe wet op het Hooger Onder
wijs ook een leerstoel worde opgericht voor de geschie
denis der beeldende kunsten, evenals thans reeds onder
wijs gegeven wordt in de letteren ?" 

De heer c. Z E M E L J U . leest het volgende antwoord voor: 

»Is aan een leerstoel voor de geschiedenis der beeldende 
kunsten behoefte, gelijk als voor het onderwijs in de let
teren? 

»Er schijnt zich alom een geest te openbaren in de 
vragen tot liet geven van onderwijs in de kunst. Zonder 
ons te verdiepen in de redenen, hoe de vraag een gevolg 
van onzen tijd is, zullen wij haar opnemen, opdat de vraag 
naar kunst het rechte gevoel voor de kunst moge ontwik

kelen, en de mensch ook in haar zijne hoogere waarde 
leere kennen. 

»Hier is sprake over een leerstoel voor de geschiedenis 
der beeldende kunst, en zeker zal zij tot de ontwikkeling 
der kunst kunnen bijdragen. Doch bestaat het verstan
delijk en redegevend onderwijs in de kunst alleen in het 
onderwijs der geschiedenis? 

«Wjj moeten bij deze onder de aandacht brengen: Is 
het onderwijs iu de geschiedenis, het weten van al wat im
mer in de kunst is verricht, hoe duidelijk en opgewekt 
voorgedragen; — is het voldoende om een goed denkbeeld 
van de kunst en hare ontwikkeling te geven? 

»De kunst maakt een deel uit van 's nienschen leven; — 
of hij het weet of niet, toch is het zoo. Het zal slechts 
aaii hem liggen, daarin te ontwikkelen en daarvan, ik zeg 
niet slechts te genieten, maar den zegen te ondervinden. 

«Zeker is de kunst, waartoe ook hare geschiedenis 
behoort, een leerstoel overwaardig, en daarin te worden 
onderwezen. Het ligt in de liefde tot de kunst, opmerk
zaam te maken, doel en oorzaken op te sporen, om zich, 
en in zich onze blikken te vestigen. 

«De vraag bevat mede: »»Zal in de kunstgeschiede
nis een onderwijs gegeven worden, als in de letteren?"" 
Daarbij rijst in ons op de wedervraag: »»Heeft de we
tenschap der letteren aan hare geschiedenis genoeg? Is 
de beeldende kunst als die der letteren te onderwijzen?'"' 

«Zeker heeft de studie der letteren, bij hare wetenschap, 
eene zinrijke onderscheiding in hare onderwerpen, op welke 
opmerkzaam moet gemaakt worden ; doch die onderschei
ding zal lichter onder het oog te brengen zijn. De let
terkundige onderwerpen vallen meer onmiddellijk onder liet 
verstand; spreken, als uit het leven genomen, te eerder 
tot het gemoed, eu zijn daarom gemakkelijker te onderken
nen dan de zinrijke onderscheiding der kunstonderwerpen. 
Wordt zulk eene onderscheiding al erkend, zij is niet door 
allen even duidelijk herkend; hare gronden en redenen zijn 
niet meer aanschouwend, en daarom niet even duidelijk als bij 
de letteren, door woorden, onder de aandacht en veel min
der tot het verstand en het gemoed te brengen, ten einde 
den indruk te verstaan, welke het kunstonderwerp eigen 
moet zijn, en nog minder om dien daaraan tc verbinden. 

«Zullen wij nu een leerstoel inde geschiedenis der kunst 
aanbevelen; het zoude schijnen daarmede te kunnen vol
staan, en toch wij zouden het voornaamste deel van hot 
onderwijs, het levengevende der kunst, missen. 

«De kunst heeft betrekking op alles, wij zien haar in 
alles; naar haar en door haar beoordeelen wij alles; niet 
alleen hetgeen zichtbaar is; zij heeft ook invloed op het 
denken en oordeelen. En ziet men op de uitkomst, haar 
onderwerp is een antwoord op de vraag en de zucht naar 
volmaaktheid. Dit alles vereenigt de kunst! 

»Als zoodanig, is het doel der kunst één met het leven 
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der menschen, en hunne kunst de uitdrukking van hun 
leven en streven, hun denken en handelen. Wij zien 
daarin van de ons voorgegane geslachten hunne handen
vaardigheid, hunne beschaving, hun geest en hun overleg, 
om met de geschonken middelen het onderwerp doelma
tig te doen zijn, daaraan, bij een schoonen vorm, een 
aangenaam geheel te vereenigen, aansluitende met de om
geving en de gegevens, eigen naar den godsdienst en zeden. 

»In sommiger kunst openbaren zich slechts zinnelijke 
vormen, bij anderer ook een streven tot de zinrijke uit
drukking, om de doode materialen, door haar geheel en 
door hare indeeling, leven te geven, gelijk in de letteren 
de woorden door samenvoeging een leven verkrijgen, welke 
men er anders niet in ziet; eene uitdrukking, die dieper 
gaat dan de klank der woorden ! 

»Zal het onderwijs der geschiedenis van de kunst daar
aan kunnen voldoen? 

»Om de kunst te onderwijzen, heeft men wel de vormen 
te doen kennen, waarmede en hoe elk volk zich heeft 
uitgedrukt, maar ook de redenen na te gaan, hoe zij 
tot die vormen zijn gekomen, om zich zóó en niet anders 
uitte drukken. Wij moeten, om hun arbeid te doen onder
scheiden, den leerling geen vreemdeling laten van hun 
godsdienstgevoelen; niet alleen hunne godsdienstverrich
tingen mededeelen, maar trachten den zin van hun hande
len en streven te doen onderkennen en verstaan, en dat 
edeler denkbeelden tot eene edeler kunst aanleiding gaven. 

»Een kunstonderwerp is niet opzettelijk te ontwikkelen, 
het moet in den geest aanwezend zijn. Het is niet een 
opnemen en zoo goed mogelijk wedergeven van oude vor
men in den trant gelijk het vroeger is daargesteld, in om
standigheden en bij denkbeelden, welke de onzen niet zijn; 
er is thans aan een hooger doel te beantwoorden; dit on-
scheidende, dan zal elk onderwerp, goed opgenomen en naai
den aard en omstandigheid behandeld, een kunstwerk voor
stellen. Zal een onderwijs in de beeldende kunsten vruch
ten dragen, wij moeten den zin van den tijd van het on
derwerp leeren verstaan, opdat wij. gelijk onze voorgan
gers, hunne zinrijke uitdrukking aan hun arbeid schonken, 
ook wij in onze kunst het zinrijke van onzen tijd, naar 
den aard van het onderwerp aanbieden. 

»Gelijk elke onderscheidene godsdiensttoestand zich 
in hare kunst onderscheiden uitdrukte, zoo wij wel onder
scheiden, zullen ook wij verstaan, hoe iu onze maatschappij 
elk godsdienstbegrip, in het leven hare kunstonderwerpen, 
zich onderscheidelijk zal uitdrukken, te zinnelijker of zinrij
ker, naardat het godsdienstbegrip te zinnelijker of zinrijkeris. 

»Wij bezitten de hoogste en reinste uitdrukking in den 
Christus, in den Christeljjken godsdienst. In zijne waar
heid en volheid, zinrijk en geestelijk, is deze het ideaal 
van reinheid en wat verheven is, en kan alleen het vol
komen en reinste ideaal in kunst en leven ontwikkelen. 

«Zullen wjj er nu op aandringen, de geschiedenis der 
kunst te onderwijzen, alsof er geene behoefte ware, het 
zinrijke of geestelijke doel der godsdiensten daarbij aan te 

\ geven, opdat de beeldende kunstonderwerpen, zoowel als 
die der letteren, haar eigene zinrijke onderscheiding, naar 
omstandigheid natuurlijk inhouden, en kunst en leven zich 
als een geheel nansluiten? 

«Zonder dit zal het onderwijs der beeldende kunst zjjn 
doel niet bereiken, noch tot edele beschaving bijdragen; 
zoodat wij niet tevreden niet een namaken of oprnkelen 
van hetgeen vroeger is ontworpen, hoe kunstig ook, maar 
evenals zij, hare eigene kunst daarstelden, ook wij. bij eene 
algemeene, eene bijzondere, eene nationale en zelfs eene 

j persoonlijke kunst openbaren. 
I «Dit onderwijs zal zeker bij den kunstenaar geen aan-
i stoot geven, maar zal het in ons tegenwoordig stelsel van 

onderwijs genade vinden ? Zonder de kern is de kunst van 
haar wezen beroofd! 

«Is een leerstoel voor de kunstgeschiedenis veel, op zich 
zelf is zij tot de ontwikkeling zeer onvoldoende, is het doel 
van het kunstonderwijs niet te bereiken! Waarom het 
noodig zal zijn aan zulk een verzoek, tot onderwijs in 
de kunst, eene nadere beschrijving toe te voegen. 

«Zonder het bepaald te kunnen zeggen,hebben wij rede
nen, dat bjj liet hooger onderwijs in de wijsbegeerte de 
kunst op eene juiste wjjze wordt behandeld, daar wij bij 
velen, welke het leven in zijnen ernst opnemen, een zuiver 
denkbeeld van de kunst hebben opgemerkt." 

De Voorzitter dankt den heer Z E M E L en vraagt over
legging van zijn stuk, ten einde dat te doen drukken, 
precies zooals het is voorgelezen. Hij voor zich maakt 
bezwaar, de voorlezingen van den heer Z E M E L aan eene 
correctie te onderwerpen, omdat de argumenten en de stijl 
daarvoor niet wel vatbaar zijn. Terugkomende op de vraag, 
herinnert de Voorzitter aan de wet op het Hooger Onder
wijs, die in aantocht schijnt te zijn en reeds door den minis
ter TH0RBECKE is begonnen. Waarover klagen wij thans? 
Dat er zoo weinig kennis van de kunst aanwezig is bjj hen, 
die haar en ons lot in de hand hebben; o. a bij gemeente
besturen, provinciale besturen en nog hoogere colleges. 
Maar wij kunnen dezen achtbaren lieden geen verwijt daar
van maken, want waar zouden zij het geleerd hebben ? 
Zij ontvangen verreweg het meest hunne opleiding aan 
de hoogescholen, en daar bestaat dit onderwijs niet. De 
spreker acht het hoog noodig en meer dan tijd. dat het 
volk gelegenheid worde gegeven, zich in de leer der schoon
heid te kunnen oefenen. 

De heer w. N . U O S E schat de kunst hooger dan de weten
schap, want bij de kunst moeten verstand en zedelijk ge
voel .samenwerken. Hij acht het genoemd onderwijs noodig, 
maar als het niet goed gegeven wordt, is het maar beter. 
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het achterwege te laten. Dat onderwijs toch zou grooten-
deels gegeven worden door beschrijving, en dit alleen is 
onvoldoende, want de aanschouwing moet niet achterwege 
blijven. Men krijgt geen goeden indruk van een toren, 
door dien op zeer kleine schaal geteekend te zien, maar 
door dien in natura te aanschouwen. Evenzoo zal men 
aan de beschrijving over coloriet niet veel hebben, als 
men er geene goede schilderstukken bij heeft. Bovendien zal 
het veel afhangen, door wien het onderwijs gegeven wordt. 

De Voorzitter wenscht te wijzen op enkele lichtpunten 
in ons land. Hij wijst op de boekwerken over de aesthctica 
der heeren vosMiElt en V A N V L O T E N ; ook is het een eigen
aardig verschijnsel, dat een kunsttheorist als dr. L E M C K E 

uit Munchen thans in Nederland aan de Rijkskunstschool 
te Amsterdam de aesthctica zal doceeren. Hij hoopt, dat 
in Nederland spoedig eenige mannen zullen geroepen zijn 
of bekwaam genoeg zullen worden geoordeeld, om dit 
ouderwijs te geven aan de kunst- en hoogere scholen. 
Alsnu stelt de Voorzitter eene pauze in. 

Hierna komt aan de orde vraag 7, luidende: »Ismachi- || 
nale metselsteen te verkiezen boven steen, die uit de hand ! 

is gevormdV De bedoeling is, dat zoowel de deugdzaam- ij 
heid van het werk, als de juistheid van vorm en schoon- 1 

heid van kleur in aanmerking wordt genomen." 
De heer J . J . V O R M E E leest namens de afdeeling Rotter

dam het volgende voor: 

»De nu aan de orde gestelde vraag, n°. 7, heeft 
in de Rotterdamsche Afdeeling een vrij uitvoerig debat 
uitgelokt. 

»Wij gelooven het niet ondienstig te zijn, de verschil
lende zienswijzen, daar ter sprake gebracht, wederlegd en 
verdedigd, samen te vatten, in het vertrouwen daardoor 
wel niet rechtstreeks een antwoord op de vraag, zooals 
die daar ligt, te geven (dit zou toch uitsluitend goed-
of afkeurend, vermengd met consideration moeten zijn), 
maar meer een slotsom van de verschillende beschouwin
gen en conclusion daarop gebouwd, zooals die in onze 
afdeeling zijn voorgedragen. 

j> Dit stuk behelst alzoo: 
het antwoord van de commissie uit de leden der 

afdeeling Rotterdam, bestaan hebbende uit de heeren 
II. CRAMER, F. A. WITL1CH MKYNEKEN en 11. I). VAN ANDEL ; 

»2". een resumé van de na de voorlezing van dat ant
woord gevoerde discussie. 

»3°. eene nota van den heer w. K O K betreffende proeven 
van de sterkte der beide steensoorten tegen het breken, en 

»4°. nog een enkel woord van het na de voordracht 
daarvan gesprokene. 
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»»Rapport van de commissie, uitgenoodigd door 
het bestuur der afdeeling Rotterdam van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, ter be
antwoording van de 7" vraag, door genoemde 
maatschappij ter behandeling gesteld op de aan
staande algemeene vergadering. 

»»De ondergeteekenden, door het bestuur der afdeeling 
Rotterdam van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst uitgenoodigd zijnde, een antwoord te geven op de 
gestelde vraag: »Is machinale steen te verkiezen boven 
steen, die uit de baud is gevormd V De bedoeling is, dat 
zoowel de deugdzaamheid van het werk als de juistheid 
van vorm en de schoonheid van kleur in aanmerking 
wordt genomen," hebben de eer te rapporteeren dat ter 
beantwoording van bovenstaande vraag het hun is voor
gekomen, het niet ondienstig kan zijn, vooraf een kleine 
omschrijving te geven van het vervaardigen van steen 
uit de hand en met de machine, waarvan de naam af
komstig is van handvorm en machinale steen, ten einde 
daardoor bij de behandeling der vraag gemakkelijker tot 
het doel te kunnen geraken. 

»»Gaan wij nu allereerst na, hoe de steen doormiddel 
van handvorm wordt vervaardigd. 

»»De uit den grond gegraven of gebaggerde klei wordt 
op eene daarvoor bestemde plaats uitgespreid en zooveel 
noodig met water en zand vermengd, .en daarna met de schop 
omgewerkt, om vervolgens door de arbeiders, nadat ze in 
lagen is uitgespreid, met de voeten gekneed tc worden, 
hetgeen in het vroege voorjaar een zeer ongezonde arbeid 
is, te meer daar dit werk zeer vroeg in den morgen ge
schiedt, opdat er genoegzame klei voorhanden zij voor de 
vormers. Het vormen geschiedt op een vormtafel in zoo
genaamde vormen, welke laatsten bestaan uit bakjes zonder 
bodem of deksel, vervaardigd uit ijzer of hout, in het laatste 
geval bekleed met dun plaatijzer. Deze vormen worden op de 
tafel gelegd; de vormer neemt eene kluit klei en werpt die 
met kracht in den vorm, waarna hij de overtollige klei 
afstrijkt; deze gevulde raampjes worden door jongens of meis
jes op den grond van den inhoud ontdaan, zoodat de klei 
nu den vorm van den steen heeft verkregen. 

»»Na genoegzaam gedroogd te zijn, worden zij door 
vrouwen of meisjes onder afdaken geplaatst om verder 
behoorlijk te kunnen drogen; uit deze droogplaatsen wor
den zij in den oven gerangschikt, om aldaar gebakken 
te worden. Aan onze Holhindsche fabrieken wordt gestookt 
met lange Friesche turf, omdat het stoken met kolen de 
kleur benadeelt. 

»»Guan wij nu de wijze van bewerken na bij het ver
vaardigen van machinale steen. 

»» Wanneer in het voorjaar met het vormen der steenen 
een aanvang wordt gemaakt, werpt men de klei in een 
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daartoe vervaardigden molen, gedreven door één of twee 
paarden; deze molen is van zoodanige constructie, dat de 
klei aan de onderzijde van den molen geheel gereed wordt 
uitgedreven. Deze bereide klei wordt door eene opening 
in den molen gebracht in een vormbak, even diep als 
de steenen dik moeten worden, verdeeld in vijf vakken, 
lang en breed als de maat van den steen; deze vormbak 
onderscheidt zich van die van den handvorm, doordien hij 
voorzien is van een bodem. Dc gevulde vormbak wordt nu 
onder een pers gebracht en na geperst te zijn worden dc 
vormen op wagens gelegd en naar hot droogveld ver
voerd, om vervolgens dezelfde bewerking te ondergaan 
als de steenen met den handvorm gemaakt. 

»»Wij zullen nu nagaan, welke steen de voorkeur ver
dient, en daartoe allereerst nagaan de meerdere of min
dere deugdzaamheid der steenen, waarbij wij al dadelijk 
de voorkeur moeten geven aan de steenen, vervaardigd 
door handvorm, daar de machinaal gevormde veel brosser 
van aard, men zoude haast zeggen, minder veerkrachtig 
en meer glasachtig is, en dit is vooral te bespeuren bij 
de hardere of betere soorten, daar bij het verschepen of 
lossen en verwerken de beschadiging en de breuk veel 
grooter is, dan bij de uit de hand gevormde steenen. Het 
zal wel geen betoog behoeven, dat wanneer de steen bij 
bet verwerken brosser blijkt te zijn, dit natuurlijk op het 
daarvan gemaakte metselwerk invloed moet hebben, 
vooral voor zoodanig metselwerk dat schade kan lijden 
door schokking of trilling. 

» » De oorzaak van dit minder goede gehalte der machinaal 
gevormde steenen schrijven wij toe aan de wijze van ver
vaardiging; de klei toch tot vervaardiging der machinale 
steenen wordt veel droger gebruikt dan die van den hand
vorm, hetwelk een vereischte is, ten einde dezelve be
ter in den vorm te kunnen persen en alzoo een zuiverder 
vorm aan den steen te kunnen geven, hetgeen de deugd
zaamheid niet bevordert; evenwel gelooven wij dat een 
grooter oorzaak van de mindere deugdzaamheid der machi
nale steen te zoeken is in de bearbeiding der klei, vóór deze in 
den vorm komt, daar de klei voor den handvorm met meer 
zorg wordt bewerkt dan de klei voor de machine, omdat wel
licht bij de laatste bereiding wat veel voor de machine wordt 
overgelaten; wat dus de deugdzaamheid der steen aanbelangt, 
durven wij den handvorm gerust boven machinale aanbevelen. 

»»Wat de juistheid van vorm betreft, hierin wint de 
machinale steen het van den hand vorm. daar de eerste veel 
vlakker en kantiger is; het hiervan gemaakte metselwerk 
is evenwel veelal zeer vlak en doodsch, zoodat dc steen 
op zich zelf fraaier voor het oog, het daarvan vervaardigd 
metselwerk achterstaat bij dat, gemaakt van steen niet den 
handvorm vervaardigd. 

»»Eu nu de schoonheid der kleur. De steenfabrikan
ten plaatsen de machinaal gevormde steenen op die plaat-
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sen in den oven, waar men na het afstoken de kleurigste 
steenen aantreft en wel de zoogenaamde kleurige bard-
grauw en boerengrauw en klinkers, omdat, zooals wij 
hierboven ontvouwden, de machinaal gevormde steen beha-
gelijker vertoouing maakt door de scherpe hoeken en 
vlakken vorm; evenwel is de kleur van beide soorten aan 
dezelfde fabriek gebakken, natuurlijk gelijk. Wij gelooven 
dat de machinale steen nog pas zijn eerste tijdperk is in
getreden en er nog vele verbeteringen kunnen en zullen 
worden toegepast, daar voor het oogenblik het machi
naal vervaardigen nog slechts bestaat in het malen der 
klei en het vormen der steenen, terwijl verder alles nog 
op de oude wijze geschiedt. 

»»Men is begonnen met de zoogenaamde ring- of cir-
kelovens, welke onmiddellijk de gevormde steenen drogen ; 
deze ovens worden met kolen gestookt en op deze wijze 
van stoken verliezen de steenen hunne schoone kleur. 

»»Vandaar dat wij vertrouwen dat voor onze Hol-
landsche steen deze wijze van bewerking weinig opgang 
zal vinden, daar de fabrikanten zich het meest toeleg
gen op het vervaardigen van kleurige cn harde steenen, 
omdat deze het meest aan waarde opbrengen. 

»»En hiermede verineenen wij de gestelde vraag zoo 
nauwkeurig mogelijk en naar ons beste weten te hebben 
beantwoord en hopen hierdoor anderen te zullen hebben 
opgewekt, ook hunne ervaring in ruimen kring te versprei
den, opdat door verscheidenheid van zienswijze en onder
zoekingen het volmaakte zal worden nabij gekomen." " 

»Na de voorlezing van dit antwoord, ontstaat over deze 
vraag eene discussie, waaraan door verschillende leden 
wordt deelgenomen en waaruit blijkt dat er nog al ver
schil van gevoelen bestaat. 

»Aan de eene zijde' wordt met het in het antwoord 
gezegde over het veelvuldiger breken der machinale steen 
ingestemd, terwijl dit aan de andere zijde weersproken 
wordt, niet alleen op grond van ervaring, maar ook om
dat de machinale steen vaster is dan de uit de hand 
gevormde, hetwelk bewezen wordt het geval te zijn. door
dien de laatstgenoemde veel meer water opneemt dan de 
eerstgenoemde, terwijl de machinale steen het eenmaal 
opgenomen water langer behoudt dan dit met de uit de 
hand gevormde het geval is, waarom dan ook voor de 
deugdzaamheid van het werk de machinale steen wordt 
voorgetrokken boven de uit de hand gevormde. 

»Voor het schoone aanzien van het werk wordt alge
meen de uit de hand gevormde steen boven de machinale 
gesteld, vooral omdat de laatstgenoemde door hare meer
dere vlakheid aan het metselwerk een koud en doodsch 
aanzien geeft. 

«Minder eenstemmigheid heerscht weiger over het ge
bruik der machinale steen voor trottoirs. Wordt die aan 
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de eene zijde daarvoor boven de uit de hand gevormde 
gesteld om hare meerdere vlakheid en mindere slijt-
baarheid, aan de andere zijde komt men, ook om de 
grootere vlakheid, tot een geheel tegenovergestelde con
clusie. 

»Meer eenstemmigheid bestaat weder in het gevoelen, 
dat de deugd van de machinale steen veel afhangt van 
de bereiding der klei. Wanneer die zonder eenige bewer
king, zooals zij gestoken is, in den molen wordt gebracht, 
zal de daarvan gevormde steen zeker minder goed zijn, 
dan wanneer de klei, vóór in den molen te komen, eerst 
O ] ) een hoop doorgewerkt is. Een spreker geloofde ook, 
dat de klei voor machinale steen met te veel zand ver
mengd werd, hetgeen zeker nadeelig moet werken. Men 
deed echter ten aanzien van de deugdzaamheid de over
weging gelden, dat de ondervinding op de vervaardiging 
van goeden invloed moet zijn, zoodat men dan ook van 
die fabrieken, waar de machinale vervaardiging gedurende 
geruimen tijd is toegepast, beter steenen krijgt dan van 
die, waar dit nog maar kort het geval is. 

*Ook werd er nog op gewezen, dat ten aanzien van 

het breken der steenen, de handvormer het in zijne macht 
heeft iets ten goede daartegen te doen, hetwelk met de 
machine niet het geval is. 

» »Nota van den heer w. K O K , betreffende proe
ven van de sterkte der beide steensoorten. 

»»Bij de beantwoording, in de vorige vergadering, der 
vraag : »Is machinale metselsteen te verkiezen boven steen 
die uit de hand gevormd is? enz." was het gevoelen van 
sommige leden over de sterkte van machinale en uit 
de hand gevormde steenen niet geheel eenstemmig; ja, 
zelfs lijnrecht in strijd met elkander. 

»»Het kwam mij voor, dat die beweringen slechts ge
grond waren op meeningen en opvattingen, afgeleid op 
het gezicht, gehoor, enz., waaruit gereedelijk een uiteen
loopend gevoelen knn geboren worden. 

»»Daarom heb ik eenige proeven met verschillende 
steenen genomen, om daaruit tot een vergelijk van draag
kracht te komen, en wensch u hiervan het resultaat mede 
te deelen, na eerst de wijze van beproeving te helmen 
verklaard. 
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»»Tegen verticaal geplaatste stijlen waren twee hori- II 
zontale ribben aangebracht met zoodanige tusschenruimte, 
dat daartusschen een metselsteen op zijn plat ter diepte 
van 5 cM. kon geschoven worden, waardoor iedere steen 
voor 5 c.M. ondersteund werd en de overige lengte vrij 
was. Verder werd juist in het midden van dit vrije ge
deelte één of meer gewichten bijv. 25 a 50 KG., naarmate 
eenige voorloopige waarnemingen dit hadden aange
toond, opgehangen; daarna werd een ijzeren bak daarbij 
gehaugen, die langzaam door een kraan uit een reservoir 

met water gevuld werd, tot zóó lang, dat de steenen 
braken. Vervolgens het eerst opgehangen gewicht gevoegd 
bij het gewicht water iu den bak, dat vrij nauwkeurig 
door eenige verdeelde schalen in den bak werd aange
wezen, waardoor vanzelf de totale belasting tot op het 
oogenblik van brekeii bekend werd. 

»»Volgens genoemde wijze heb ik uit eenige proeven 
bevonden, dat: 
gewone Waalklinkers gemiddeld droegen. 208.1 KG. 
machinale » » » . 1 55.2 » 
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gewone Waalhardgrauwe gemiddeld droegen 149.5 KG. 
machinale Waalhardgrauwe » » 110.3 » 
gewone Waalboerengrauwe » » 95.7 » 
machinale » » » 07. » 

»»Hieruit zou men mogen afleiden dat de uit de hand 
gevormde steen aanzienlijk meer draagkracht dan de 
machinale steen heeft. 

»»Het bleek mij ook, dat de gewone steen in verschil
lende richtingen scheurde en schilferachtig was op de breuk, 
terwijl de machinale daarentegen tamelijk haaks en recht 
scheurde en gladde breuken vertoonde."" 

»In de korte discussie, volgende op de voorlezing van 
dit stuk, wordt op de slechts betrekkelijke waarde van 
deze proeven gewezen. De metselsteen wordt zeer zelden 
op de wijze toegepast als zij in de proeven geplaatst is. 
Van meer nut zou het geweest zijn als de kracht, noodig 
tot verbrijseling van de beide soorten was onderzocht. Op 
deze wijze beproefd, zou zelfs hardsteen kunnen blijken min
der sterk te zijn dan hout. De proefnemer antwoordt, dat hij 
hiermede niet geacht wil worden, iets ten volle en voor alle 
omstandigheden afdoende te hebben geleverd. Hij kent er ook 
voor zich zelf niet meer waarde aan toe dan eene bijdrage om 
eenig oordeel over de betrekkelijke sterkte van machinale 
en uit de hand gevormde metselsteenen te kunnen vellen." 

De Voorzitter dankt den heer V O R M E R en verzoekt toe
stemming tot de opname van het stuk, waarin zoovele 
goede denkbeelden in duidelijke woorden zijn neergelegd. 

De heer A . W . G E Z E L L E N meent, dat de hoofdzaak niet 
in aanmerking gekomen is, zijnde do meerdere poreus
heid van machinale steen. Hij heeft gezien, dat er door
watering plaats vond bij \ \ steensdikte en zag daarentegen 
muren van \ steen dikte en van uit de hand gevormde 
steen, die dit veel minder deden. 

De heer J . G . V A N G E N D T J R . deelt mede, dat te Schel-
linjtcoude 10 a 12 millioen machinale steenen zijn verwerkt. 
Eerst had men er zeer tegen, want wat als klinkers werd 
aangeboden geleek op hnrdgrauw, maar de ondervinding 
deed spoedig zien, dat deze soort steen beter was dan de 
uit de hand gevormde klinkers. Hij meent, dat men bij 
beoordeeling van steen te veel op do kleur afgaat. 

De heer J . ft. L E L I M A N herinnert, dat men voor eenige 
jaren in Amsterdam veel gewag hoorde maken van machi
nale steen, doch dat men er spoedig niet moer van ver
nam. Als goede eigenschap merkt hij op, dat machinale 
steenen volkomen dezelfde afmetingen hebben, terwijl 
steenen, uit de hand gevormd wel 1 ii \ \ cM. in dikte, 
lengte en breedte verschillen. Hierdoor moet met de voe
gen geknoeid worden. Hem is ook niet gebleken dat de 
poreusheid, waarover de heer G E Z E L L E N sprak, bij machi
nale steenen zooveel erger dan bij haudsteenen was. Vol

gens hem zijn de gelijkheid van kleur bij machinale steen, 
hunne afmeting en kantigheid voortreffelijk. 

De heer A . w. G E Z E L L E N wil echter niet ontkennen, dat 
de steenfabricage veel gevorderd is door het machinale 
vormen. 

De heer A . L . V A N G E N D T vermeldt, dat een groot steen
bakker heeft gezegd, dat hij wenschte, dat de regeering 
in de rijksbestekkeu voorschreef, dat alleen machinale 
steen mag worden verwerkt, aangezien dan zooveel kin
deren niet uit de school gehouden werden. 

Aan de orde komt vraag 3, luidende: »Het meer en 
meer toenemende verkeer met rij- en voertuigen in groote 
steden en de zucht naar snel en gemakkelijk vervoer, 
stellen steeds hooger eischeu tot verbetering van de straat-
bedekking ; hoe kan, buiten de bij ons gebruikelijke mid
delen, aan die eischen worden te gemoet gekomen en kan 
worden bewezen, dat eenig ander nieuw en beter bedek-
kingsmateriaal, zoo ten opzichte der duurzaamheid, als 
met het oog op de kosten, den voorrang boven do andere 
middelen verdient?" 

De Voorzitter deelt mede, dat dit onderwerp is opge
nomen door het Bestuur, omdat het aan de orde van den 
dag is, maar dat het eigenlijk in deze kunstbevorderende 
maatschappij minder te huis behoort. 

De heer A . L . V A N G E N D T herinnert, dat een omnibus 
de noodige proeven reeds heeft genomen, eii dat de 
Omnibusmaatschappij officieel verklaart, dat de proef gun
stig is uitgevallen. De bereiding is hoogst eenvoudig. De 
stof wordt genomen van rotsen bij Neufchdtel'; deze wordt 
tot poeder gemalen, hetgeen zeer moeielijk geschiedt, om
dat do stof leerachtig is, waarna dit poeder met groote 
hitte wordt verwarmd; de temperatuur, waarbij dit ge
schiedt, is niet bekend. Verder wordt het vastgewerkt 
met gegoten ijzeren stampers, die men gloeiend maakt. 
Hij wijst alsnog op de monsters, in do zaal aanwezig. 

De heer J . G . V A N N I F T R I K wijst op de moeielijkheden, 
die zich openbaron bij het straatplaveisel. De eischen van 
het publiek nemen toe en hot plaveisel dor vroegere tijden 
is hinderlijk voor do tegenwoordige toestanden; keien, 
klinkers en zelfs asphalt hier en daar zijn gebleken niet 
voldoende te zijn. Spreker verwacht echter, dat de proef 
met asphalt in de Kalverstraat zal slagen. 

De heer J . n. L E L I M A N wenscht met herinnering aan 
het verleden op te merken, dat het asphalt in Am sterdam 
niet onbekend is. Nu ongeveer 20 jaren geleden heeft 
men de straat er mede belegd iu de Halsteeg (nu Dam
straat). Men heeft spoedig hemel en aarde bewogen om 
dezen asphaltweg te amoveeren en te brengen in zijn 
vroegoren toestand. Wat kon hiervan de reden zijn? Ligt 
deze in de minder goede bewerking? Wel kwamen er 
scheuren, maar die werden toch spoedig hersteld. 
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De heer J . G . V A N N I F T E I K repliceert, dat men die 
asphaltlaag had gelegd, /.onder tc zorgen voor een genoeg
zaam vasten ondergrond, die thans door de betonlaag in 
de Kalverstraat is verkregen. Bovendien was dat asplialt 
met grint en andere stoften vermengd, en door te groote 
hardheid ontstonden de scheuren. 

De heer J . F . M E T Z E L A A R vraagt, hoe het gaan zal, als 
er lekken ontstaan in de gasleidingen en hoe het gaan 
moet, als er gasleidingen moeten gemaakt worden naai
de huizen. Dan kan men toch niet altijd de groote ketels 
plaatsen. 

De heer A . L . V A N G E N D T deelt mede, dat later kleine 
ketels tot dat doeleinde zullen dienen. 

De heer .). ii. L E L I M A N wijst er op, dat de heer M E T Z E 

L A A B een lek als bekend heeft ondersteld, maar hoe moet 
het gaan, als de juiste plaats van eenig lek niet bekend 
is V Moet dan die asphalt- en dikke betonlaag geheel of 
zoover opgebroken worden, totdat het lek is gevonden V 

De heer J . G . V A N N I F T R I K deelt mede, dat hierin vol
doende is voorzien met een soort van ventilatiebuizen, die 
boven de straat uitkomen en waardoor een lek vrij nauw
keurig wordt aangewezen. Doch hoe ontstaan de lekken? 
Door ile rijtuigen en door het indringen van vocht, waar
door de grond los wordt en de buizen zakken. De oorzaak 
van dit lekken is nu weg. 

De heer J . V E R D O N C K vraagt of deze asphaltbestrating 
dezelfde is als te Pu rijst 

De heer A . L . V A N G E N D T antwoordt, dat deze ongeveer 
dezelfde is als te Parijs en te Londen, maar toch niet 
geheel. 

De heer j. u. L E L I M A N herinnert zich, dat een bevoegde 
hem heeft medegedeeld, dat vele der buizen in de Kal
verstraat in geen 20 jaar verzakt waren. 

De heer A . L . V A N G E N O T repliceert, dat dit niet juist 
kan zijn. 

De heer J . o. V A N N I F T R I K merkt op, dat buizen, die 
vroeger 30 cM. onder den grond lagen, later tot op eene 
manslengte waren gezakt. 

De heer .i. o. V A N G E N D T J R . merkt op, dat de trot
toirs reeds lang bewijzen, dat er geene verzakkingen ge
beuren. 

De heer .i. li. L E L I M A N merkt op. dat dit wel geschied 
is bij het Oost- en Westeinde cn nog geschiedt op honderd 
plaatsen, waar op zachten grond gebouwd is. 

Alsnu komt aan de orde vraag 12, luidende: »Sommige 
schrijvers beweren, dat de architectuur der Grieksche tem
pels en gebouwen is ontleend aan de houtconstructie. Op 
welke gronden steunt deze meening en kan zij worden 
tegengesproken V" 

De heer w. L O R E N T Z leest namens de afdeeling Rotterdam 
het volgende voor: 

»Wat is de oorsprong der Gi-ieksche architectuur? Is 
zij van eene houtconstructie afgeleid, of is zij de ontwik
keling van een oorspronkelijke steenconstructie? Op deze 
vragen worden verschillende antwoorden gegeven; de een 
is het eerste, een ander het laatste gevoelen toegedaan; 
beide partijen trachten bewijzen aan te voeren, om de 
juistheid van hunne bewering te staven, terwijl het toch 
eene daadzaak is, dat slechts één van beide opvattingen 
de ware kan zijn. Misschien gelukt het ons, door dc ge
schiedenis geleid, de waarheid te ontdekken; laat ons 
echter eerst zien, op welke gronden de voorstanders van 
eene houtconstructie, als uitgangspunt voor den Griokschen 
bouwstijl, hunne opvatting zoeken te verdedigen. 

»In den grijzen voortijd ontmoeten wij een Aziatischen 
volksstam, de Scythen genaamd; om een onbekende reden 
hunne woonplaats verlaten hebbende, vestigden zij zich 
in de omstreken van den Donau en de Caspische zee, 
alwaar zij in de uitgestrekte bosschen een rijken voor
raad van materiaal vonden om zich woningen te ver
schaffen, terwijl de vruchtbare landstreek ruimschoots in 
hun levensonderhoud kon voorzien. Hij het samenstellen 
hunner woningen gingen zij op de volgende wijze te werk. 

»0m zich voor de vochtigheid van den bodem te vrij
waren, werden verscheidene boomstammen naast elkander 
'op den grond gelegd, waardoor ecu vloer verkregen 
werd, die den vorm van een terras had ; tot ondersteuning 
van het dak werden andere stammen loodrecht op ver
schillende afstanden geplaatst, waarover een hoofdbalk 
gelegd werd, om deze stijlen te koppelen en tevens de 
zolderbalken te dragon; overal waar men den doorgang 
wenschte af te sluiten, werden do stijlen onderling verbon
den door oen vlechtwerk van rietstengels en slingerplan
ten, waardoor eene afgesloten ruimte verkregen werd, 
die alleen behoefde afgedekt te worden, om bewoonbaar 
te zijn; op do zolderbalken werden de spantbeenen zoo
danig geplaatst, dat de ondereinden buiten de hut uit
staken, terwijl het dak met planten of bladen word afge
dekt cn de openingen tusschen do zolderbalken tot het 
verschaffen van licht en lucht dienden. 

»Zoo ziet men dat in deze primitieve woningen reeds 
alle elementen aanwezig waren, om tot den Griokschen 
bouwstijl te geraken. 

>Na verloop van eenigon tijd word deze volksstam zóó 
uitgebreid, dat men genoodzaakt was om de prachtige 
bosschen en velden te verlaten, ton einde eene landstreek 
o]) to zoeken, dio ruimte genoeg aanbood om zich met
terwoon te vestigen; het middelgedeelte van Griekenland. 
word hiervoor gekozen, hoewel hot in vruchtbaarheid en 
rijkdom van bosschen niet met hunne vorige woonplaats 
kon worden vergeleken. Door het gebrek aan hot be-
noodigdo hout, om zich op de oude wijze van woningen 
te voorzien, maakte men gebruik van de massa's steen 

die men overal vond, om hierin te geinoet te komen, 
waarbij echter uit kracht der gewoonte dezelfde vormen 
en samenstellingen worden toegepast, dio men vroeger 
had gebezigd, zoodat men eindelijk er toe gekomen is 
om, nadat inen eene groote technische vaardigheid in hot 
bewerken der verschillende steensoorten had verkregen, 
deu Griekschen tempel in zijn volle schoonheid te doen 
verrijzen. 

»Andere schrijvers redeneeren meer in liet algemeen, 
en trachten uit do ontwikkeling der bouwkunst bij de 
verschillende volkeren hot bewijs te putten, dat hunne 
opvatting do juiste is; dozo laten zich aldus uit: 

»Do eerste volkereu voorzagen op verschillende wijze 
in hun levensonderhoud ; bot eene volk leidde een herders
leven, een ander leefde van de jacht of van de visch-
vangst, of oefende het bedrijf van landbouwer uit. Jagers 
en visschers vonden hunne woningen in de holen en 
grotten, die zij in do borgen of langs de oevers der 
rivieren vonden; toen hunne familiën hoe langer hoe 
talrijker werden, zagen zij zich genoodzaakt om zich kunst
matige woningen te verschaffen, waartoe zij de bestaande 
grotten vergrootten of nieuwe groeven. Do herders, ver
plicht om voortdurend van do eene streek naar de andere 
te verhuizen, moesten woningen hebben, die gemakkelijk 
waren te verplaatsen, ou bezigden daarvoor do tenten; 
de landbouwers daarentegen, gebonden aan den grond dio 
hun het onderhoud verschafte, bouwden zich hutton van 
boomstammen of takken. 

«Grotten, tenten en hutten zjjn dus de oorspronkelijke 
typen der bouwkunst bij do verschillende volkeren; zoo 
weinig kunstwaarde deze eerste werken ook bezaten, ver
tegenwoordigen zij toch een zeker karakter, dat niet ver
loren is gegaan. De grot is het model geweest voor de 
onderaardsche tempels in Egypte, Nubië en Indië, even
als voor de Celtische en Cyclopische bouwwerken, die op 
eene zonderlinge wijze; uit onmetelijke rotsblokkon wer
den samengesteld; do tont heeft de bouwkunst van Japan 
en China doen geboren worden, die zoo merkwaardig is 
om hare buitengewone lichtheid en grillige vormen. 

»De hut biedt alle elementen aan voor den Griokschen 
bouwstijl; de boomstam leverde den vorm voor de kolom; 
de hoofdbalk is de architraaf geworden; de einden der 
zolderbalkon de tryglyphen; uit het overstekon der spant
beenen is de kroonlijst geboren; de bekapping gaf' den 
vorm voor het frontespies, terwijl uit de verschillende 
planten en bladeren, waarmode de hut bedekt of begroeid 
was, de ornamenten genomen zijn. 

»Dozo theorie is voorzeker zeer vernuftig; maar hoe 
groot ook de autoriteit der geleerden wezen moge, die 
haar hebben uitgedacht, zoo moet zij toch worden ver
worpen, omdat de stellingen waarop zij berust, niet te 
vereenigon zijn met datgene wat ons van de geschiedenis 

der eerste volkeren bekend is, terwijl het wezenlijke ver
schil in bouwkundige vormen volstrekt niet verklaard 

' wordt, dat men bij volkeren vindt, die onder gelijke omstan
digheden leefden en dikwijls denzelfden oorsprong hadden. 

»Wat zouden de voorstanders van deze theorie wel 
antwoorden, indien hun gevraagd word, waarom van alle 
herdersvolken alleen do Chineezen en Japanneezen de tont 

t1 tot voorbeeld hebben gekozen, terwijl men in Indië tot 
don grottenbouw overging, waarbij allo schijn van licht
heid verloren ging, of waardoor het groote verschil is 
ontstaan, dat men tusschen de bouwkunst van Egypte en 
Indië vindt, daar in beide landen do volkoren onder ge
lijke omstandigheden loefden? 

»Een nauwkeurige studio van dc verschillende over
blijfselen bij de oude volkoren leert ons, dat elk volk aan 
zijne bouwkunst oen karakter heeft gegeven, dat eene 
afspiegeling is van de zeden, den godsdienst en de be
schaving, terwijl zij zich onderwierpen aan do wetten, die 
hun werden opgelegd door hot klimaat, waaronder zij 
leefden, door dc materialen, waarover zij konden beschik
ken, en do behoeften, waaraan zij hadden te voldoen. 

«Weder anderen vindon in verschillende bijzonderheden 
do bewijzen, dio voor eene houtconstructie pleiten; hot 
ontbreken van allo overblijfselen van tempels uit de eerste 
tijden van Griekenland's geschiedenis; do omstandigheid 
dat H O M E R U S in zijne werken van gebouwen spreekt, waar
bij eene houtconstructie was toegepast, en P A U S A N I U S en 

1 P L I N I U S verschillende overblijfselen van houten kolommen 
hebben gevonden, zijn voor hen voldoende redenen, om 

I aan eene afleiding van eene houtconstructie te gelooven. 
»Dat deze laatste opvatting do minst gezochte, maar 

tevens de meest oppervlakkige is, behoeft voorzeker geen 
verder betoog. 

i 
»Tot zooverre de gronden, waarop de bewering steunt, 

dat de Grieksche architectuur aan eene houtconstructie 
ontleend is. 

» Overal waar do menscb de noodzakelijkheid ondervond 
I om zich eene woning te verschaffen, en waar deze geene 
! navolging was van een ander volk, maar een uitvloeisel 
' van hot klimaat, van do moeielijkheden waarmede men 

had te kampen, do gemakken dio er konden worden ver
kregen, of de bouwstoffen die gebruikt werden, bezaten 
dozo woningen oen kenmerk van oorspronkelijkheid, waar
door de architectuur van elk land, van hare kindsheid af, 

: wezenlijk onderscheiden was van die van andere landen, 
wier bewoners onder andere omstandigheden leefden. 

»IIet kan ons dus ook geenszins verwonderen, dat men 
bij volkeren, die door groote afstanden van elkander waren 
gescheiden on geene gemeenschap niet elkander hadden, 

i maar overigens onder gelijke omstandigheden loefden, eene 
groote overeenkomst in de architectuur ontdekt, hoewel 
bij nader onderzoek een groot verschil in opvatting en 
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ontwikkeling bespeurd wordt; dit laatste is een gevolg 
van het verschil in ontwikkeling in godsdienst en de 
gesteldheid van het land, welke hulpmiddelen er buiten 
het hoofdmateriaal nog werden gevonden. 

«Vergelijkt men de bouwkunst van Indié' en Egypte, 
zoo vindt men vele punten van overeenkomst, niet omdat 
de Egyptenaren de architectuur uit Indié' hadden over
genomen of omgekeerd, maar omdat de omstandigheden 
beide volkeren tot dezelfde uitkomsten geleid hebben. 

;>Jtij beiden vindt men de steenconstructie zoo kolos
saal mogelijk toegepast voor grafteekens of tempels; voor 
de woningen van het volk werd gebruik gemaakt van 
de planten of het riet, dat de rivieren opleverden, van 
gedroogde klei of soortgelijke stoffen; aan de eene zijde 
dus een materiaal, dat de tand des tijds gedurende eeuwen 
kan weerstaan, en aan de andere zijde de grootst moge
lijke zwakheid. In lndië zoowel als in Egypte heeft de 
architectuur haren oorsprong gevonden in de grotten en 
holen van het gebergte; maar terwijl men zich in het 
eerstgenoemde land vastklemde aan de oude gewoonte, 
om de gebouwen in rotsen uit te houwen, ontwikkelde er 
zich eene architectuur, waarbij meer geduld en wilskracht 
werden vereischt dan wetenschappelijke kennis, terwijl de 
Egyptenaren zich hiervan losmaakten en bouwwerken 
vervaardigden op groote afstanden van de plaatsen, waar 
het materiaal werd gevonden, waarbij kolossale steen-
brokken werden toegepast, die op een buitengewone hoogte 
werden opgevoerd en zoodanig met elkander werden ver
bonden, dat men een groote kennis der mechanica eu 
eene buitengewone vaardigheid moet hebben bezeten, om 
zulke bouwwerken tot stand te brengen. 

»In beide landen hebben dus overeenkomst in godsdienst, 
gelijke opvatting van het leven en gelijkvormigheid van 
het materiaal tot dezelfde uitkomsten geleid, terwijl de 
meerdere ontwikkeling van het volk de bouwkunst in 
Egypte op een veel hooger standpunt heeft geplaatst, dan 
dit in lndië het geval geweest is. 

»Uit het bovenstaande blijkt, dat ook op het gebied 
der architectuur gelijke oorzaken tot gelijke gevolgen 
leiden, daar volkeren, die geheel afgezonderd leven, 
zonder met andere volkeren in aanraking te komen, een 
geheel eigenaardige bouwwijze bezitten, die zelfstandig 
ontwikkeld is, en een zeer groot verschil met de archi
tectuur van andere landen oplevert, hoevele punten van 
overeenkomst men er ook tusschen kan ontdekken. 

»Bij volkeren uie voortdurend met elkander in aanra
king kwamen en een grooten invloed op de beschaving 
bij elkander uitoefenden, vindt men daarentegen eene 
architectuur, die uit de bouwvormen der verschillende 
landen ontwikkeld is, zonder dat het individueel karakter 
van eiken stijl verloren is gegaan. 

»Dit laatste is vooral het geval met den Griekschen 

|| bouwstijl; hoewel geheel zelfstandig ontwikkeld, heeft 
!, echter de invloed die verschillende volkeren op de be

schaving uitoefenden, eene groote verandering in de vor
men en het toepassen der materialen teweeggebracht. 

»De oudste bewoners van Griekenland, de Pelasgen, 
bezaten een oorspronkelijke bouwwijze voor het vervaar
digen van begraafplaatsen of stadsmuren ; door de gesteld
heid van het land, den overvloed van verschillende steen
soorten en het gebrek aan geschikt houtgewas, werden 
zij als vanzelf tot eene steenconstructie geleid; uit de 
overblijfselen van hunne bouwwerken blijkt, dat zij reeds 
een zekere vaardigheid in het technische gedeelte hadden 
verkregen, daar zij er een regelmatig verband bij wisten 

, toe te passen. 
«Ongeveer 2000 jaren vóór onze tijdrekening bewoon-

I den de Pelasgen de grotten en holen van het gebergte 
i en leefden zij van de opbrengst der jacht en visscberij; 
j onder het bestuur van verschillende opperhoofden werden 

zij echter meer aan het maatschappelijk leven gewend, 
bouwden hunne woningen in massa bij elkander en sticht
ten zoo de oudste steden van Griekenland, die later onder 
de namen van Argos en Sparta zijn bekend geworden. 

»De door hen gebruikte woningen zullen naar alle 
waarschijnlijkheid wel uit weinig duurzame stoffen ver
vaardigd geweest zijn, en hoewel ons alle bescheiden ont
breken, om er met eenige zekerheid over te kunnen oor
deelen, kan men toch veilig aannemen dat de boomstam
men een zeer ondergeschikte rol zullen vervuld helmen, 

I om dc eenvoudige reden, dat Griekenland arm aan zwaar 
houtgewas en slechts spaarzaam met heestergewas was 
begroeid. Om zich tegen onverhoedsche aanvallen te vrij
waren, omringden zij deze steden door zware muurwerken, 
die uit groote onregelmatige steenblokken werden samen
gesteld ; langzamerhand iu beschaving toenemende, lecr-

t den zij ook de ijzeren gereedschappen kennen en von-
[ den dus het middel, om de steenen uit de groeven te 

In-eken en dezelven regelmatig te behakken, zoodat zij 
reeds een groote schrede waren vooruitgegaan. Daar zij, 

I evenals onze Germaansche voorouders, een natuurgods
dienst beleden, bezaten zij ook geene tempels, maar richt
ten hunne altaren onder gewijde hoornen of op geheiligde 
plaatsen op; vandaar dat de weinige overblijfselen, die 
nog van hunne bouwwerken gevonden worden, afkomstig 
zijn van begraafplaatsen of stadsmuren. Hunne opvatting 
van het leven en het geloof aan de zielsverhuizing leid
den hen vanzelf er toe om, evenals de Egyptenaren en 
de bewoners van Hindostan, meer zorg aan de rustplaat
sen der dooden te besteden dan aan de woningen der 
levenden, en tot een zwaarmoedige bouwwijze te ver
vallen. 

! «Omtrent 500 jaren waren op deze wijze verloopen, 
I zonder dat de omringende volkeren een merkbaren invloed 

op huune beschaving hadden teweeggebracht; van dat 
tijdstip af echter ontdekken wij vele sporeii van Egyp-
tischen invloed, die vooral in den godsdienst en de uit
breiding van landbouw en veeteelt zijn waar te nemen; 
Egyptische goden, zooals Isis, Osiris en Anubus, vinden 
wij bij de Grieken weder, terwijl de dienst van Ceres ook 
geheel van Egyptischen oorsprong is. 

«Dat het overnemen van vreemde goden ook het toe
passen van tempels noodzakelijk maakte, leeren ons de 
verschillende onbeschaafde volkeren, daar alleen bij dezul
ken tempels worden gevonden, die plastische voorstel
lingen van hunne goden bezitten. 

«Dat bij het voldoen aan deze nieuwe behoefte, de 
Egyptische bouwkunst hare vormen op Griekschen bodem 
heeft overgeplant, zal voorzeker geene verwondering baren, 
en is ook niet te ontkennen, want hoewel er geene 
monumenten uit dit tijdperk zijn aan te wijzen, zijn er 
toch vele sporen van te ontdekken. De Grieksch-Dorische 
kolom, die ontegenzeggelijk de oudste is, wijst duidelijk 
op een Egyptischen oorsprong; de korte massieve propor
tion, het ontbreken van het basement, het zoo eenvoudige 
kapiteel, wij vinden dit alles geheel terug in de gegroefde 
kolommen, die het graf van B E N I - H A S S A N , aan den Nijl-
oever gelegen, versieren ; deze kolommen zonder basement, 
met een eenvoudig dekstuk voor kapiteel, dragen een 
vlakke architraaf, die door een kroonlijst is gedekt. De
zelfde verdeeliug vindt men aan den tempel van Jupiter 
Panhellenium te yEgina, een der oudste Dorische bouw
werken die zijn overgebleven. 

»Op vele plaatsen in Griekenland vindt men nog over
blijfselen, die kenmerken dragen, dat zij van Egyptischen 
oorsprong zijn, en waarbij zelfs Egyptische versieringen 
zijn toegepast, terwijl op oude vazen tempelafbeeldingen 
worden gevonden, die doen zien dat zij van denzelfden 
oorsprong zijn. Evenzoo worden elementen gevonden, die 
op een Aziatischen invloed wijzen, hoewel deze zich meer 
in het versierende dan in het constructieve ge
deelte openbaren. 

»De gaping, die bestaat tusschen de Cyclopische bouw
werken en de oudste overblijfselen van den Griekschen 
tempelbouw, brengt er zeer veel aan toe, om over het 
ontstaan van den Griekschen stijl in het onzekere te 
verkeeren; maar juist de bekendheid, dat de Pelasgen 
zekere vaardigheid in het toepassen van steenconstructiën 
hadden verkregen, geeft ons het recht om te beweren, 
dat deze techniek niet verwaarloosd is, daar wij haar latei-
in veel grooter volmaking wedervinden. 

«Wij ontdekken dus in Griekenland een voortdurende 
toepassing en ontwikkeling der steenconstructie, van de 
vroegste tijden af, dat er eenig licht over de geschiedenis 
van het land verspreid is, terwijl de oudste overblijfselen 
ons de bewijzen leveren, dat men er reeds gebruik van 

maakte, lang voordat men de vaardigheid had verkregen, 
om de steenen in bepaalde vormen te behakken; door 
het toenemen der beschaving en hare behoeften, eii dooi
den Egyptischen invloed, begon men de zware bouwwijze 
te verlaten en volgde daarbij de voorbeelden na, die de 
vreemdelingen gaven, terwijl door het verschil in maat-
schappelijken toestand de geest der Grieken zich veel 
vrijer kon ontwikkelen, dan dit in Egypte het geval was. 
alwaar de bouwkunst, evenals alle andere zaken, onder
worpen was aan den wil van een despoot. 

»ïoen later do Phcenicische invloed zich deed gevoelen, 
begon men de verschillende deelen van den tempel rijker 
te versieren, en verviel men daardoor langzamerhand tot 
eene overlading, die schadelijk was voor de ontwikkeling 
der kunst, hoewel het constructieve element niet veran
derde ; mocht door den Aziatischen invloed ook al het 
toepassen van hout bij verschillende gebouwen zijn inge
voerd, de werken van H O M E R U S zijn daar, om te bewijzen 
dat de paleizen zoo niet geheel, dan toch voor het grootste 
gedeelte uit steeu waren samengesteld. 

»Dat de Grieken, evenals de Egyptenaren en Indiërs, 
de vormen aan het plantenrijk ontleenden, behoeft ons 
volstrekt niet te verwonderen, maar het geeft ook niet 
het minste recht om te beweren dat hunne bouwwijze 
aan eene houtconstructie ontleend is, want reeds zeer lang 
voordat de Grieken technisch genoeg waren ontwikkeld 

| om eene houtconstructie, zooals de voorstanders van dit 
! denkbeeld haar aangeven, toe te passen, hadden zij 

voor hunne monumentale bouwwerken er afstand van 
gedaan, gesteld dat zij ze al hadden toegepast; en 

; meer nog, dan zou men in Griekenland het verschijnsel 
ontdekken, dat de monumentale bouwkunst hare vormen 
aan den burgerbonw had ontleend, terwijl juist de laatste 

| voortdurend hare vormen van de eerste heeft overgenomen. 
«Zooals gezegd is, er bestaat eene gaping iu de ge

schiedenis der Grieksche bouwkunst, waardoor het onmo
gelijk is geworden om haar onafgebroken na te gaan; 
maar indien men nagaat, dat gedurende dat tijdvak 
Griekenland door vele oorlogen geteisterd werd, dan valt 

I het niet moeielijk om eene verklaring te vinden voor het 
verdwijnen van hunne bouwwerken, terwijl men de zeker
heid heeft dat de bouwkunst zich gedurende dien tijd 
toch heeft ontwikkeld, omdat men haar iu een later tijd-

I perk wedervindt, nadat zij eene groote schrede voor
waarts heeft gedaan. 

«Toon eenmaal, na den inval der Doriërs, de binnen-
landsche rust verzekerd eu het maatschappelijk leven ver-

i beterd was, ontwikkelde do oude bouwwijze der eerste 
bewoners van Griekenland zich in hooge mate, en ontdeed 
zich van de kenmerken van vreemden invloed, voor zoo-

II verre als deze hinderlijk waren om haar te brengen tot 
|| hetgeen zij geworden is: de onvergelijkelijk schoone eu 



— 9 5 - — 9 6 — 
— 9 7 - — 9 8 — 

verhevene voleinding van een oorspronkelijke steencon
structie." 

De Voorzitter acht dit antwoord zeer uitvoerig en 
degelijk en verzoekt de overlegging. Hij wenscht thans 
de discussion te sluiten, daar het uur is aangebroken, 
waarop de vergadering moet scheiden. Hij dankt den heer 
w. L O R E N T Z , verzoekt toestemming tot opname van het 
stuk en hoopt dat vele der discussiën aanleiding mogen 
geven tot meer breedvoerige bespreking in het tijdschrift. 

Het uur van sluiting der bijeenkomst genaderd zijnde, 
overhandigt dc heer w. L O R E N T Z namens de afdeeling 
Rotterdam de volgende verhandeling over vraag 5 . 

»In welke gevallen en op welke gronden is eene he-
tonfundeering onder bruggen, sluizen en andere gebouwen 
aan te bevelen boven eene gewone houten fundeering, en 
hoe moet deze geconstrueerd worden? 

»Wanneer men de vele groote werken in oogenschouw 
neemt, die in de laatste jaren tot stand werden gebracht 
of nog in aanbouw zijn, verkrijgt men de overtuiging, 
dat het gebruik van beton voor fundeeringen van water
werken, eene groote uitgebreidheid heeft verkregen. Voor
zeker ware zulks het geval niet, indien de ondervinding 
niet had geleerd, dat dit materiaal, bij eene zorgvuldige 
bereiding en verwerking, voortreffelijke eigenschappen bezit, 
die het geschikt maken, om in vele gevallen met vrucht 
de gewone houten fundeering te vervangen. 

»Hct gebruik van beton, dat uit een mengsel van mor
tel van de meest verschillende samenstelling, met grootere 
of kleinere steenstukken bestaat, dagteekent reeds van 
vroeger. Niet alleen de Romeinen en Mooren, maar ook 
de oude Duitsche cn Engelsche bouwmeesters hebben hot 
gebruik van beton toegepast, cn vele van de op die wijze 
uitgevoerde bouwwerken zjjn tot den huidigen dag in 
stand gebleven. 

»Vniiiviis en P L I N I U S behandelen deze mengsels meer
malen in hunne werken, en de eerste geeft niet alleen 
bijzondere voorschriften voor liet bouwen van bekleedings-
muren, maar noemt ook de samenstelling van het beton, 
waarvan men zich bij de vervaardiging van vloertegels 
en den bouw van havendammen bediende. 

«Evenals in de overblijfselen van de grijze oudheid, 
vindt men ook het beton in de bouwwerken der middel
eeuwen, voornamelijk in de bouwvallen van oude kasteden, 
alsook in dc ringmuren van oude steden in Duitschland, 
Engeland, Frankrijk, enz. 

«Te betreuren is het, dat ons uit de middeleeuwen, 
betreffende de behandeling en samenstelling van verschil
lende soorten van mortcls cn beton, zoo weinig bekend 
is geworden. Voor de overleveringen, dat bij dezen of 

genen dombouw, de mortel niet wijn of olie zou bereid 
zijn, bestaan toch hoegenaamd geene authentieke bewijzen, 
cn hoeveel waarde aan die overleveringen te hechten is, 
bleek bij het afbreken van de oude Mariakerk tc Utrecht, 
waarvan de fundeering uit ossenhuiden zou bestaan, zoo
als ook eene inscriptie op een der pilaren luidde, welke 
bewering echter bij het sloopen werd gelogenstraft, daar 
niet het minste spoor van dierenhuiden is ontdekt. 

«Het geheimzinnige waarmede do niiddolocuwschc bouw-
vereenigingen zich wisten te omgeven, is oorzaak dat wij 
belangrijke mededeelingen van vele zaken, betreffende het 
bouwwerk in dio dagen, moeten missen. 

»In het begin van de 1 8 ° eeuw werd hot beton in 
Frankrijk veelvuldig bij groote waterbouwwerken gebruikt. 

»Na dien tijd kwam het beton in vergetelheid, tot
dat oen toeval deszdfs toepassing weder meer algemeen 
deed worden. 

«Bij de ontgraving voor een der pijlers van de Water-
loobrug te Londen vonden de werklieden dat de grond 
daar uit één vaste massa bestond, terwijl do grond in 
de overige gedeelten van den rivierbodem zeer los was. 
Na oen ingesteld onderzoek bleek dat vroeger op die 
plaats een schip met ongeblusehte kalk gezonken was; 
de kalk had zich bij liet blusschen in een breiachtigen 
toestand tusschen de losse steenen gelegd, waarmede de 
bodem bedekt was, en had zich bij het verharden tot 
een vaste massa gevormd. Deze ontdekking gaf aanlei
ding tot eene wederinvoering van het beton, dat na dien 
tijd door vele bouwmeesters, niet alleen bij fundeeringen, 
maar later zelfs tot het maken van kunststeenen, geheele 
muren en gewelven in huizen werd aangewend. 

»Sir R O B E R T S M T R K E ( 1 8 1 4 ) was de eerste, die in En
geland den betonbouw op uitgebreide schaal in toepassing 
bracht. 

»De beschouwingen over het bouwen van betonmuren 
willen wij achterwege laten, en alleen nagaan in welke 
gevallen en in hoeverre het gebruik van beton bij het 
maken van fundeeringen aan te bevelen is. 

» Hij den bouw van bruggen over groote snelstroomcnde 
rivieren, is het een vereischte de fundeering van de 
pijlers onder den rivierbodem te brengen, die in den regel 
door het aanbrengen van zinkstukken en steenbestortin-
gen tegen ontgronding verdedigd wordt. Het leggen van 
eene houten fundeering zou in vele gevallen niet tot de 
onmogelijkheden behooren, doch uit den aard van de zaak 
met groote moeielijkheden en kosten gepaard gaan. Bij 
eene eenigszins aanmerkelijke diepte van fundeering, waar
toe men in groote rivieren meestal moet overgaan, zou 
het aanbrengen van een kist- of zandduin in stroonicnd 
water en in een zandigen lossen bodem kostbaar zijn, 
daar de bestorting aan de buitenzijde mede op kunst
matige wijze tegen uitstrooming en ontgronding beveiligd 

zou moeten worden. De kosten van heiwerk zou men in 
beide gevallen gelijk kunnen stellen, daar bjj eene beton-
fnndeering het heien gemakkelijk mot do heistelling op 
eene schuit, van het water geschiedt, doch daardoor ook 
de lengte van de palen grooter wordt, terwijl bij eene 
houten fundeering de kosten van heien worden opgevoerd 
door hot opslaan van de stelling in don put, en het moeio-
Ijjker vorstellen; daarentegen kan men palen van minder 
lengte gebruiken. 

«Het is waar dat men meer beton bjj eene betoufun-
deering, dan metselwerk bij eene houten fundeering noodig 
zal hebben, om de hoogte van aanleg van het eigenlijke 
bouwwerk te bereiken, doch dit wordt ruimschoots gedekt 
door hot groote verschil in prijs tusschen beton en met
selwerk. In het drooghouden van den put zal mede een 
groot verschil op te merken zijn èn in duur èn in diepte. 
Hij eene houten fundeering begint men met waterhalen, 
voordat do heistollingen zijn opgeslagen, dus op eene 
groote diepte, terwijl men bjj eene betonfundeering eerst 
dan aanvangt, als het beton genoegzaam verhard is, om 
den verderen opbouw te kunnen verdragen. Ho diepte van 
den put is zooveel minder, als do hoogte van de beton
laag bedraagt. Voegt men hierbij do risico, waaraan men 
bloot staat bij stormachtig weder en hooge waterstanden, 
die het doorbreken van den kist- of zanddam, en de meer 
of mindere beschadiging der werken ten gevolge kunnen 
hebben, en de tijdsbesparing, die men bij het gebruik 
van beton erlangt, dan is do keuze van fundeering niet 
moer twijfelachtig. Wanneer men toch, in vergelijking 
met eene houten fundeering, in minder tijd, mot minder 
kosten, mot besparing van veel niooiolijken arbeid, en met 
meer zekerheid gedurende do uitvoering, eene betonfun
deering kan maken, die even goed als de andere aan allo 
gevraagde vereischten voldoet, dan zal men in hot boven
gestelde geval daartoe zeker overgaan. 

«Bjj den bouw van do vele groote spoorwegbruggen 
over de rivieren in ons land, zooals te Moerdijk, Hommel, 
Kuilenburg, Rotterdam, enz., is bij do moeste pijlers, enkelen 
uitgezonderd, de betonfundeering toegepast. Eene korte 
beschrijving, hoc men bij den bouw van de spoorwegbrug 
over de Nieuwe Maas te Rotterdam to werk is gegaan, 
vindo hier eene plaats. 

«De onderkant van de betonlaag op 4 . — M. — AF. 
bepaald zijnde, begon men den rivierbodem door baggeren 
op die diepte te brengen, alvorens niet het heiwerk een 
aanvang te maken. Het heien van de palen mot twee 
stoomheion, systeem Morissen, leverde weinig moeielijkhe
den op. Langs de buitenrijen van de palen werden twee
hoog gordingen aangebracht, die tot geleiding moesten 
dienen bij het heien van de dampalon, en dus den binnen-
werkschen vorm bepaalden van de betonkuip, die eene 
lengte had van 3 0 . — M. bij eene breedte van 1 0 . 7 0 M., 

DL. XX. 

terwjjl van de driehoekige koppen, waarmede de einden 
gesloten waren, de schuine zijden eene lengte hadden van 
7 . 2 0 M., alles ' binnenwerks. De dampalen, die bjj eene 
dikte van 0 . 2 5 M. eene lengte van 1 3 . — M. hadden, waren 
van messing en groef voorzien, en worden langs de boven
genoemde gordingen, zoo nauwsluitend mogelijk ingeheid. 
De 0 hoekpaleu hadden bij dezelfde lengte eene zwaarte 
van 0 . 3 5 M. bij 0 . 4 0 M. 

»Nadat op deze wijze de betonkuip gevormd was, wer
den de heipalen 0 . 7 0 M. boven don bodem van don put. 
dus op 3 . 3 0 M. — AP., mot eene halfcirkelvormige zaag 
onder water afgezaagd. Om do buitenzijden van do kuip 
werden do lijzen stukken gezonken on een aanvang ge
maakt met do steenbestorting. De bovenkant van het 
beton was bepaald op 0 . 5 0 M. — AP., zoodat men eene 
hoogte van 3 . 5 0 M. beton had, waarvan do storting in 
drie lagen bepaald word. De storting onder water ge
schiedde door vierkante houten kokers, wijd 0 . 7 5 M. bij 
0 . 7 5 M., van onderen en boven open. Van boven waren 
twee ijzeren assen met wielen aangebracht, dio op spoor
staven liepen, welke godragen werden door balken dwars 
over de kuip gelogd en verschuifbaar over met vet bo-

| stroken spoorstaven, die ter hoogte van 2 . — M. -|- AP. 
boven op den geheelen omtrek van de kuip waren aan
gebracht. Door deze inrichting was hot mogelijk, den koker 
over do geheele oppervlakte van de kuip te bewogen. De 
eerste vulling van den koker, waarvan de onderkant over
eenkwam met den bovenkant van de eerste betonlaag. 
geschiedde door middel vun een houten buk metbeweog-

1 baren bodem. De bak niet beton gevuld zijnde, werd in 
den koker naar beneden gelaten, totdat de bodem bereikt 
was, en de inhoud, door hot losmaken van do klop, zich 
kon uitstorten, zonder een grooten weg door het water 
te moeten maken. Hiermede werd voortgegaan, tot men 

| niet het beton in den koker boven water was, waarna 
voor de verdere vulling de kruiwagen werd gebruikt. Bij 
geheele vulling werd do koker langzaam in do richting 
van do breedte dor kuip voortbewogen, waarbij het beton 
zich van onderen ontlastte, terwijl de vulling van boven 
steeds werd voortgezet. De geheele breedte van de kuip 
afgelegd hebbende, werden do broede dwarsbalken niet 
den koker van 0 . 3 0 M. tot 0 . 5 0 M. in do richting van 
de lengteas des pijlers voortgeschoven, en de dwarsbewe-
ging voortgezet, waardoor telkens een strook beton van 

j 0 . 3 0 M. tot 0 . 5 0 M. breedte word bijgevoegd, totdat de 
eerste laag geheel door do kuip was aangebracht; met 
do twee volgende lagen werd, na hot inkorten van don 
koker, eveneens gehandeld. Tijdens de storting was een 
dampaal tot aan laag water weggenomen, zoodat de wator-

|' stand, zoowel binnen als buiten de kuip, voortdurend de
zelfde bleef. Hierdoor had hot beton de gelegenheid om 
onder water in rust te versteenen, daar, bij een hoogeren 
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stand buiten, het water zich een weg zoekt te banen door het II 
verscb gestorte l)eton. en een aanmerkelijk grootere hoeveel
heid slib wordt afgescheiden dan gewoonlijk het geval is. 

»Bjj betonstorting in den natte is de slibafscheiding 
onvermijdelijk; door peilingen tracht men zich echter van 
de hoeveelheid te vergewissen, en die door baggeren zorg
vuldig te verwijderen. Versch afgescheiden wijkt de slib 
voor den druk van het beton, en drijft gedurende de stor
ting naar het eind van de kuip. waar zij zich ophoopt 
en na verloop van een paar dagen, /onder echter ooit tot 
versteening over te gaan. zoodanige vastheid verkrijgt, 
dat zij. in eene beperkte ruimte door den damwand en 
het beton ingesloten, door het beton overdekt kan worden, 
zonder te wijken. Hij niet zorgvuldige verwijdering zou 
men dus tusschen twee betonlagen eene meer of minder 
dikke laag krijgen van eene zelfstandigheid, die niet versteent 
en daardoor belet dat de massa zich tot een geheel vormt. 

»Het is zaak steeds toe te zien, dat de koker goed ge
vuld bljjve, en de werklieden dien niet te spoedig of met 
schokken voortbewegen. Door eene te groote ruimte onder 
den koker, wordt die soms plotseling geledigd, liet water 
treedt voor het beton in de plaats, en de koker moet, 
evenals in het begin, weder met den bak gevuld worden, 
hetgeen niet alleen een groot tijdverlies veroorzaakt, maar 
tevens de slibafscheiding aanmerkelijk bevordert, wat niet 
anders dan ten nadeele van het werk kan zijn. Het beton 
werd in eene loods op den oever gereed gemaakt. De 
samenstelling was als volgt: 6 deelen gebluschte hydrau
lische kalk; 5 deelen zand: 7 deelen tras; 18 deelen 
stukken van harde doorbakken brikken of van klinkers, 
ongeveer ter grootte van een hoenderei. 

»De bereiding van de mortel geschiedde met mortel-
molens, door stoom gedreven. De mortel uit iederen molen 
werd tot een langwerpig bed uitgespreid, en daarop de 
steenstukken goed gereinigd en bevochtigd in een gelijke 
laag uitgespreid, waarna alles zoolang met de schop werd 
omgewerkt, totdat een goede vermenging verkregen, en elke 
steen behoorlijk met een laagje mortel omgeven of vertind 
was. Het luilen en lossen van het beton in de schuiten, 
waarmede het vervoer naar de pijlers plaats had, liet 
verdere vervoer met den kruiwagen en het overstorten in 
den koker, droegen niet weinig hij om die vertinning nog 
meer volkomen te maken. 

»Acht dagen na de laatste storting werd de hardheid 
van de betonlaag door stooten niet een ijzeren stang 
onderzocht, en werd die, ook na onderzoek van eene in 
eene mand onder water geplaatste beton proef, voldoende 
geacht, om niet den bouw van den eigenlijken pijler een 
aanvang te maken. Eene locomobile en eene centrifugaal-
pomp # waren in dien tijd aangevoerd en gesteld, terwijl 
de opening in den duinwand gedicht werd. 

»Vooraf dient hier echter nog vermeld te worden, dat 
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vóór het storten van de laatste laag, langs de geheele 
binnenzijde van den damwand een zeil was aangebracht 
dat van boven tot aan den bovenkant der dampalen 
(2.— M. + AP.) reikte en van onderen 0.40 a 0.50 M. 
de tweede betonlaag dekte. Op afstanden van 0.35 ii 0.40 M. 
was het zeil door middel van verticale planken tegen den 
damwand met spijkers vastgehecht. De aansluiting van 
het beton tegen de dampalen is in den regel zeer onvol
komen, zoodat de daardoor dringende hoeveelheid water 
gewoonlijk te groot is, om die te allen tijde geregeld te 
verwijderen. 

In de tweede plaats zijn de naden van den damwand, 
hoeveel zorg er ook aan liet heien besteed zij, verre van 
dicht en laten zij meer water door dan lief is. Hierin 
voorziet echter het aangebrachte zeil op doeltreffende wijze : 
het water, dat tusschen het beton en den wand en dooi
de naden dringt, verzamelt zich tusschen de dampalenrjj 
en het zeil en blijft daar staan, steeds gelijke hoogte 
houdende met het buitenwater. De aangebrachte planken 
beletten dat het zeil naar binnen dringt of scheurt, het
geen bij eene waterkeering van somtijds 2.— M. wel het 
geval zou kunnen zijn. De toevoer van water door het 
beton was zeer gering, zoodat in den tijd van nog geen 
twee weken, de drie eerste hardsteenlagen gesteld en 
aangemetseld waren, waarmede men ruim de hoogte van 
den middelbaren vloed bereikt had, en dus de werktuigen 
tot droogmaking verwijderd konden worden. Tevens wer
den, na toelating van het water, de stempels die tegen 
het naar binnen overzetten vnn de wanden aangebracht 
waren, opgeruimd. De dampalen werden gelijk inet het 
gestorte beton (0.5(1 M. — AP.) afgezaagd, en de steen-
bestorting tot gelijke hoogte voltooid, waarmede gezegd 
kon worden, dat de fundeering gereed was. 

»Niet overal wordt het aanbrengen van een zeil tot 
waterkeering toegepast; bij den bouw van verschillende 
bruggen heeft men voor hetzelfde doel een binnendam 
geconstrueerd, waartoe op een afstand van ongeveer 1.— M. 
uit den damwand en evenwijdig daaraan, palen in het 
versch gestorte beton werden geslagen. De vakken tusschen 
de palen werden gedicht met houten schotten, die zoo 
dicht mogelijk op het beton werden aangedreven, dut men 
op die wijze eene soort van kistdam verkreeg, die met klei, 
bagger of ook wel met beton werd aangevuld. In vele 
gevallen beantwoordden deze dammen weinig aan het doel, 
dut men zich er van had voorgesteld, het keeren van water 
namelijk. Moeielijk, ja men kan wel zeggen, onmogelijk 
is het, de houten schotten juist passend te doen sluiten 
op het beton, dat toch altijd eene ongelijke oppervlakte 
heeft, waarop eenig nagezakt slib en losse steenen zijn 
achtergebleven. Het water zoekt zich weldra een weg te 
banen tusschen de aansluiting van liet beton en de klei, 
vormt kanaaltjes, die al grooter en grooter worden en 
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allengs krijgt men van alle kanten zulk een grooten toe
voer van water, vermengd met klei, dat het drooghouden 
moeielijk wordt cn de werkzaamheden niet dan met groote 
moeite kunnen worden ten einde gebracht. Sommigen 
wijzen ook nog op het gevaar, dat door het indrijven 
van de palen, scheuren in het beton zouden kunnen ont
staan, hetgeen echter bij versch gestort beton niet denk
baar is ; bovendien zouden die scheuren altijd geneigd zijn 
naar de buitenzijde te werken en dus het eigenlijke 
fundament onaangetast laten. 

»Heter uitkomst zul men verkrijgen, door het beton op 
0.50 M. na aan de hoogte te storten, vervolgens de bin-
nenkisting, die zoo na mogelijk gereed moet zijn, te stel
len en eindelijk de laatste mede met beton aan te vul
len. Hoe minder tijd met het aanbrengen van de binnen-
kisting zal verloopen, des te verscher zal het laatst ge
storte beton zijn, des te inniger zal het zich vereenigen 
met de vulling van den kistdam en des te volkomener 
zal de daardoor verkregen waterkeering zijn. 

»Niet zelden komt het voor, dat de betonstorting in 
den natte plaats moet hebben in een fundeeringput, waar
in het water tot een belangrijk lager peil is afgemalen 
dun het buitenwater, zooals bij het bouwen van sluizen, 
of bij het bouwen van bruggen in den droge enkele 
keeren plaats grijpt. 

»In dat geval zijn de omstandigheden ongunstiger, daar 
het water door den druk van buiten zich door het versch 
gestorte beton een weg baant en daardoor, bij het vormen 
van kleine kanaaltjes, de mortel medevoert, de kale steenen 
achterlaat en de slibafscheiding vermeerdert. Somtijds 
treft men ook wellen aan, die met meer of minder kracht, 
zelfs nadat de storting tot nan de hoogte is gebracht, door 
het beton heenwerken en dikwijls vrij groote waterkanalen 
achterlaten. Hoe grooter het verschil tusschen het buiten- en 
binnenwater is, des te ongunstiger voor de betonstorting. 

»Bij den bouw in den droge van de spoorwegbrug over 
de thans in uitvoering zijnde Noorderhaven op Fjjenoord 
deed zich een dergelijk geval voor. De drie pijlers van de 
draaibrug moesten gefundeerd worden op beton, waarvan 
de onderkant 7.50 — AP. en de bovenkant 3 M. — AP. 
was bepaald. Dat ook hier- de keuze op eene betonfun-
deeriug is gevallen, moet mede gezocht worden in de 
groote diepte, die bij eene andere wijze van fundeering 
meerdere kosten en moeite na zich zou gesleept hebben. 

»De diepte van de Noorderhaven in den bodem op 
G.34 M. — AP. bepaald zijnde, waarbij nog gevoegd moet 
worden de uitbaggering om de pijlers voor de ziiikstukken, 
maakte het niet raadzaam de fundeeringen hooger te 
brengen dan 7.50 M. — AP. Men begon met het ont
graven van één fundeeringput voor de drie pijlers tot on
geveer 2.50 M. — AP., waarna met het heien van de dam
palen voor de betonkuip, die een dikte van 0.25 M. liad-
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den, werd aangevangen. De punten van die palen reiken tot 
11.— M. — AP. of 4.00 M. onder den kanaalbodem. 
De kuip voltooid zijnde, trachtte men door baggeren de 
voorgeschreven diepte van 7.50 M. — AP. te verkrijgen 
hetwelk echter door den buitengewoon harden en vasten 
zandbodem niet dan niet groote moeite mocht gelukken. 
Onmiddellijk daarna begon men met de betonstorting in 
drie lagen, die geregeld voortging en iu den gewonen tijd 
ten einde liep. In het oog loopend was de hoeveelheid slib, 
die werd afgescheiden; die toch was veel grooter dan 
men bij de betonstorting bij den bouw van de brug over 
de Nieuwe Maas had waargenomen. De oorzaak kan niet 
anders gezocht worden dan in den drang van het water. 
Acht dagen nu de storting werd het water afgemalen 
en de toestand van de betonlaag onderzocht, welk onder
zoek zeer bevredigend uitviel en aanleiding gaf om onmid
dellijk niet den verderen bouw voort te gaan. Niet dik
wijls is men in de gelegenheid om het beton, dat in den 
natte gestort is, tot eene eenigszins belangrijke diepte te 
onderzoeken. Het was dus niet te verwonderen, dat men 
in dat bijzondere geval verlangend was, eeii degelijk onder
zoek in te stellen. Dit werd gemakkelijk gemaakt, dooi
de nabijzijnde werken van de Noorderhaven. waarbij het 
water tot eene groote diepte werd uitgemalen, en men 
dus gelegenheid kreeg, langs den damwand van een dei-
pijlers een gat te graven en den damwand over eene 
tamelijke groote oppervlakte weg te breken. Hetgeen men 
toen van het beton te zien kreeg, wns één harde vaste 
massa en gaf alle reden tot tevredenheid. Van het ont-
bloote gedeelte werd eene dikte van 15 a 20 cM. verticaal 
afgekloofd, hetgeen niet groote moeite gepaard ging, en 
waarbij niet één steen uit zijne bedding werd losgerukt. 
De doorsnede vertoonde alle steenstukken rondom met 
verharde mortel omgeven; men zou die, wat het aanzicht 
betreft, het best kunnen vergelijken met de doorsneu 
van eene goed gestopte worst. Nergens waren scheuren 
of openingen zichtbaar, en van naden tusschen de ver
schillende stortingen was geen spoor te vinden. De tijd, 
verloopen tusschen «le betonstorting en het onderzoek, 
bedraagt ongeveer vier maanden ; de mortel was in dien 
tijd reeds aanmerkelijk verhard, hetgeen aan het moeielijk 
kloven duidelijk zichtbaar was. Nog valt hierbij op te 
merken, dat aan een der hoeken van den damwand een 
weinig slib was achtergebleven, die wel een zekere mate 
van vastheid bezat, maar toch volkomen kneedbaar was, 
wel een bewijs dat dit bij het achterblijven van grootere 
hoeveelheden, nadeelige en bijna onherstelbare gevolgen 
voor het bouwwerk zou kunnen hebben. 

«Gebrek aan ruimte en de aanwezigheid van gebouwen 
in de onmiddellijke nabijheid van een aan te leggen werk 
kunnen mede oorzaak zijn, dut men tot het maken van 

I een betonfundeering overgaat. Dit was onder anderen liet 
7* 
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geval bij het fundeeren van het rechterhoofd van de brug 
over de Nieuwe Maas in de Hoorntjes te Rotterdam. De 
voorkant van de plint van dit landhoofd moest in een lijn 
liggen met de gevels van de huizen, zoodat bij eenige 
diepte van fundeering een aanmerkelijk gedeelte van de 
Boompjes tijdelijk in beslag zou genomen worden, het
geen niet het oog op het drukke verkeer en belangrijk 
goederenvervoer eene bijna ondoenbare zaak was. 

»Aan weerszijden van de plaats, waar het landhoofd 
opgetrokken moest worden, staan in de onmiddellijke 
nabjjheid twee gebouwen, waarvan het eene eeii belangrijke 
hoogte heeft en wier beider fundeeringen slechts op een 
roosterwerk rusten, dat op eene diepte van 0.40 a 0.50 
M. — AP. gelegen was. Hier moest de damwand niet 
alleen dienen tot waterkeering, maar ook oin de nabij
gelegen huizen voor ontgronding en verzakking te bewaren, 
nan welk doel hij dan ook op voldoende wijze beant
woord heeft. De onderkant beton was bepaald op 2.— 
M. — AP. en de bovenkant, tevens die der dampalen, op 
1.— M. -)- Al'. De ontgraving tot de diepte gevorderd 
cn de oude fundamenten van vroeger bestaande gebouwen 
weggeruimd zijnde, werden de dampalen, 0.25 M. dik en 
8 . — M. lang en van messing en groef voorzien, op de ver
eischte diepte geheid. De vorm van de kuip was lang
werpig vierkant. Het heien van de palen, bestemd tot 
dracht van het gebouw, kon eerst geschieden, nadat de 
kuip geheel gereed en tot 2.~ M. — AP. ontgraven was. 
Na het afzagen van de palen 0.70 M. boven den bodem 
van den put, kon men tot de betonstorting overgaan, die 
hier in den droge plaats vond. De groote dichtheid van 
de kuip door den omringenden grond en het weinige 
water dat van onderen opkwam, maakten het drooghou-
den zoo gemakkelijk, dat men hiertoe zonder bezwaar kon 
overgaan. Slibafscheiding had men hier niet, en na ver
loop van twee dagen had het beton reeds een zoodanige 
mate van hardheid verkregen, dat men de fundeering vol
tooid rekenen en met metselen een aanvang maken kon. 

»Ten slotte nog een enkel woord over de samenstellende 
deelen en de bereiding van het beton. Gaat men de vele 
groote werken na. waar het gebruik van beton is toege
past, dan zijn er nauwelijks twee te vinden, waar eenige 
overeenstemming te bespeuren is in den aard cn de ver
houding der materialen, voor de bereiding van de mortel 
gebruikt. Vette kalk, hydraulische kalk, tras, pozolunn-
aarde, Portland-cement, schelpkalk, Romeinsch cement, 
zand, hamerslag en vele andere materialen worden in de 
meest verschillende verhouding voor de samenstelling van 
mortels voor beton opgegeven. Als men de mortel van 3 
deelen hydraulische kalk, 1 deel tras, 12 deelen zuiver 
zand, in 1850 bij den bouw van dc zwemschool te Karls
ruhe, voor de samenstelling van het beton gebruikt, ver
gelijkt bjj die, waarvan de verhouding hierboven opgegeven 

is, komt men tot de overtuiging, dat men ze hier te vet 
of ginds te mager verwerkt. Niet anders is het gesteld 
met de soort en hoedanigheid van steen, die men bij de 
mortel voegt, om beton te vormen; vuursteen, kwarts, 
kalksteen, basalt, grove grind, hardsteen, zandsteen, bak
steen en eene menigte andere soorten worden aangewend 
bij de bereiding van het beton. Zeker is het, dat die 
steenen, welke in de nabjjheid van een uit te voeren werk 
te vinden zijn en eenige geschiktheid voor het aan te 
wenden doel bezitten, wat ïninkostbaarheid betreft, de 
voorkeur boven alle anderen zullen verdienen. Vandaar dat 
men in het buitenland zoo zelden de baksteen bij de samen
stellende deelen van het beton ziet opgenomen, terwijl in 
ons land bijna niet anders voor dat doel gebezigd wordt. 

»Mcer overeenkomst is er te ontdekken in de verhou
ding van de mortel tot de bijgevoegde steenbrokken. Op 
weinige uitzonderingen na vindt men meestal de samen
stellende deelen van de mortel, droog gemeten, gelijk staan 
met de toegevoegde volume betonpuin. 

«Omtrent de beste wjjze van bereiden van beton schijnt 
men het ook nog lang niet eens te zijn. Velen zijn voor 
het voorafgaand bereiden van de mortel v waarna de puin 
wordt toegevoegd en het geheel eenige malen omgezet, 
welke wijze van bereiden vrij algemeen gevolgd wordt. 
Anderen mengen alles droog dooreen, voegen er water 
bij en maken het geheel door eenige malen om te zetten 
tot beton. Door sommigen wordt sterk aanbevolen de kalk 
ongebluscht bjj de overige bestanddeelen van de mortel 
te voegen cn de blussching eerst bij de bereiding te doen 
plaats hebben, waardoor het mengsel een zekeren warmte
graad erlangt, hetgeen bij onmiddellijke verwerking de 
verharding aanmerkelijk bevordert. De nieesten echter 
hebben opgemerkt dat die spoedige verharding wel het 
gevolg is van het gebruik van ongebluschte kalk, doch 
dat die slechts verkregen wordt ten koste van mindere 
duurzaamheid. Daarenboven loopt men gevaar dat sommige 
deelen van de kalk ongebluscht blijven, en bij latere 
blussching en daarop volgende uitzetting, een nadeeligen 
invloed kunnen uitoefenen op den samenhang van het 
beton. Talloos zijn de verschillende meeningen op dit ge
bied, en er zullen misschien nog vele jaren van onderzoek 
moeten voorbijgaan, eer men op dit punt tot eenige over
eenstemming is gekomen." 

Den leden dank zeggende voor hunne opkomst en be
langstelling, sluit de Voorzitter deze 22" Algemeene Bij
eenkomst met den wensch, dat de leden elkander in nog 
grooter getale in September te Arnhem weder mogen zien. 

Opgesteld overeenkomstig de aantcekeningen, 
gemaakt in de 22« Alg. Bijeenkomst. 

H. W. NACHENIÜS. 
l e Secretaris. 

T O E L I C H T E N D E OMSCHRIJVINGEN 
B E H O O R E N D E B I J D E O N T W E R P E N : 

„BETIMMERD P L A F O N D VOOR E E N E Z A A L I N E E N WOONHUIS." 

P L A A T I. 

Ingezonden door den lieer L. Jl. I9LENAAR, Bouwkundige te Vlissingen, waaraan ocne premie van vijf-en twintig gulden is toegekend. 

Dit plafond is verondersteld vervaardigd te zijn van ! De hoofdomlijsting zoowel als die der paneelen, is 
eikenhout. door enkele zwarte en gouden bandjes afgezet. 

Den omlijstingen der paneelen zjjn door een bijtmiddel De met snijwerk versierde paneelen zijn van donker 
iets donkerder tint gegeven dan den banden van het gebeten hout aangebracht, 
roosterwerk, welke de verdeeling der paneelen regelen. 

P L A A T II. 

Ingezonden door den heer W. .1. hl.f.lth DK REUS, Bouwkundige le Utrecht, waaraan inedc eene premie 

van vijf-en-twintig gulden is toegekend. 

Dit plafond, geheel afgescheiden van de balklaag der 
verdieping samengesteld, is gedacht vervaardigd to zullen 
worden van eikenhout. Hot roosterwerk is vervaardigd uit 
ribben, zwaar 12 ii 23 cM.; de paneelen dik 2 cM. zonder 
bossingen, de omlijstingen tot ondersteuning der paneelen 
zwaar 3.5 a 5 cM. 

De gelijkzijdige achthoek in het midden van het pla
fond is een weinig koepolsgewijze ontworpen, de graten 
zijn zwaar 5 a 12 cM., en de makelaar, waarin zij be
vestigd zjjn, kan te gelijkertijd dienen tot het aanhangen 
van eene lichtkroon. 

Langs de muren der zaal is eene fries met platte con
sollcs gedacht, tot geleidelijken overgang van het plafond 
tot de rechtstanden der zaal. 

Het geheel te beschilderen in doffe, lichtgrijze of' witte 
tint, enkele banden en kralen niet goud af te zetten en 
de ornamenten in kleuren te bewerken. 

Door dit plafond kan zonder stoornis van het geheel, 
de schoorsteen, in de zaal aanwezig, opgetrokken worden, 
of deze aan d'e korte zijde dan wel aan de lange zijde 
der zaal geplaatst is. 

VERSLAG VAN HET VERHANDELDE OP DE DRIE-EN-ÏWINTIGSTE ALGEMEENE BIJEENKOMST 
DER LEDEN 

VAN DE MAATSCHAPPIJ 

T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T , 

gehouden den ll*1» September 1S73, iu den Foger tan den Schouicburg le Arnhem. 

Tegenwoordig de bestuurders: j. H . L E L I M A N , voorzitter; D E W I J S Cs-Gravenhage). j. V A N L I T H en r. o. I I O U T H C Y Z E N 

P . J . li. C U Y P E R S , J . c. V A N G E N D T J R . en li. w. N A C I I E N I Ü S , (Leiden). 
secretaris; (de overige bestuurders afwezig met kennis- Buitendien is dc presentielijst geteekend door 20 leden, 
geving); de correspondenten w. u. K A M (Amersfoort) en Van het bestuur der afdeeling Arnhem waren bovendien 
J . G O O S S E N (Wageningen); benevens de afgevaardigden: F . tegenwoordig de heeren A . V A N C Ü Y L E N B U R G H J R . , J . c. S T O E L -

DÉKKEit, w. c. V A N G O O R (Rotterdam), E . S A R A B E E , J . J . c. L E K , I I . J . P E B S I J N , J . W . B O E R B O O M S en s. A . F I J N E B U I K . 
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De Voorzitter opent de vergadering met een woord van 
dank toe te brengen aan de afdeeling Arnhem, die de 
regeling dezer bijeenkomst geheel op zich genomen heelt 
en aan wier zorg de leden thans de gulle ontvangst heb
ben te danken in een aangenaam lokaal, terwijl het be
stuur der Afdeeling tevens heeft gezorgd voor eene leer
rijke tentoonstelling van teekeningen. Hij bericht, dat de 
tijd voor de vergadering eenigszins is beperkt, doordien 
de z°al na afloop der vergadering beschikbaar moet wezen 
voor eene feestelijkheid, terwijl de leden wellicht gaarne 
gebruik willen maken van de gelegenheid tot bezichtiging 
van de fabrieken en musea, op het aankondigingsbiljet 
vermeld, üe Voorzitter overhandigt eenige exemplaren der 
prijsvragen, in dit jaar uitgeschreven door de Maatschappij, 
aan het bestuur der Afdeeling, als zijnde de prijsvragen nog 
niet aan de leden verzonden, en verzoekt dat bestuur daar
mede naar goedvinden te handelen. Verder is het hem 
aangenaam, aan de vergadering eene welkome mededee-
ling te kunnen doen, en wel dat de Maatschappij opnieuw 
eene belangrijke onderscheiding heeft ontvangen op de 
wereldtentoonstelling te Weenen, zijnde de medaille van 
verdienste. 

Hij richt verder de vraag tot de leden of er ook zijn, 
die eene of andere vraag schriftelijk hebben beantwoord, 
zullende deze vragen dan het eerst aan de orde gesteld 
worden. Hiertoe meldt zich echter niemand aan. 

Dientengevolge wenscht hij allereerst aan do orde te stel
len vraag 1, die door de afdeeling Arnhem is voorgesteld, 
en luidende aldus: »Is het wenschelijk, bij een belangrijken 
uitleg eener gemeente, dit door de gemeente zelve te doen 
uitvoeren, of wel, volgens vastgesteld programma, zulks 
aan particuliere industrie over te laten?" 

De heer r. w. V A N G E N D T J G Z . leest daarop de volgende 
verhandeling voor: 

»Is het eene beleefdheid van het Bestuur, van de reeks 
vragen, op deze vergadering te bespreken, die door de 
afdeeling Arnhem gesteld, voorop te plaatsen, omdat die 
afdeeling de eer geniet deze Algemeene Bijeenkomst in 
haar midden te zien houden, of is het de belangrijkheid 
der vraag zelve? 

»Wij zullen onbetwist laten, welke reden de vleiendste 
voor ons is, maar stellen het vooruitzicht op prijs, ge
dachtewisselingen te hooren van mannen, wier bekwaam
heden en ervaring waarborgen zijn voor degelijke discussion. 

»De afdeeling Arnhem stelde de vraag; zij behoort ze 
dus bij u in te leiden. 

»Om bepaald persoonlijke beschouwingen tegen te gaan, 
werd de taak der inleiding in handen gesteld eener com
missie, bestaande uit de heeren w. A . N I C O I . A , A . V A N C U Y -

L E N B U K O I I JR., 1'. W. V A N G E N O T J G Z . t'11 11, 3. H E U V E L I X K , Welke 
commissie, in verband met het besprokene op eene algemeene 

vergadering der Afdeeling, zich ten taak heeft gesteld om 
weer te geven, hoe de afdeeling Arnhem over deze zaak denkt. 

«Onder de gemeenten, die door vermeerdering van liet 
aantal harer inwoners uitleg behoefden, behoort ook Arnhem. 

«Vooral in de laatste jaren is de bevolking zoodanig 
toegenomen, dat alle bouwterreinen, aan de openbare 
wegen gelegen, ingenomen zijn. Men zoekt nieuwe gele
genheid voor geschikt bouwterrein ; vandaar dat het Ge
meentebestuur zich de /.aak aantrekt, om met zijne mede
werking een geregeld plan van uitleg te verkrijgen. 

»Onder meerdere daarvoor opgemaakte ontwerpen be
hoort ook een uitleg aan de westzijde, waar, door aan
plemping en vergraving van de rivier den llijn, een ter
rein te verkrijgen is groot + 17 hectaren. 

«De werken, die hiervoor gevorderd worden, zijn van 
grooten omvang, en het Gemeentebestuur schijnt daarvoor 
terug te deinzen, zoodat er sprake is, die plannen ter 
kennisse van het publiek te brengen, en industrieelen uit 
te uoodigen tot het doen van aanbiedingen en het stellen 
van voorwaarden, waarop zij genegen zouden zijn zich 
met de uitvoering der verschillende werken en het in ex
ploitatie brengen' van het terrein te belasten. 

»In het hiervoorgaande, mijne heeren, ligt de geboorte 
der vraag. Hoewel er direct iets plaatselijks in gelegen 
'is, omvat het een toestand, waarin elke gemeente geraken 
kan, zoodat eene bespreking door vakmannen uit verschil
lende gemeenten veel nut kan hebben. 

»Het algemeene, in de vraag gelegen, kan in twee bij
zondere gevallen gesplitst worden : 

»1". wanneer een uitleg zal plaats hebben op gronden, 
der gemeente in eigendom behoorende, of wel 

»2°. op gronden, eigendom zijnde van particulieren. 
»In eene goed geordende gemeente is het ondenkbaar, 

dat bijzondere personen eigenaren van straten of wegen 
zijn. Die orde ontbreekt reeds, wanneer die straten of 
wegen niet behoorlijk aan de bestaanden aansluiten en vau 
zoodanige breedte zijn, dat ze niet aan de cisehen van 
veiligheid, gezondheid en schoonheid voldoen. 

»Om al deze redenen moet naar een vast plan gewerkt 
worden en het gemeentebestuur is de eerst geroepene, 
om voor de uitvoering zorg te dragen. 

>Zal de uitleg plaats vinden op gronden, der gemeente 
behoorende, en is de toestand dier gronden zoodanig, dat 
dezelven vele en kostbare werken vereischen, om ze tot 
bouwterrein te verheffen; met andere woorden, is de zaak 
speculatief, dan nog zal naar onze meening de gemeente 
de werken zelf uitvoeren, en ze met aan de particuliere 
industrie overgeven, hoewel speculation buiten den werk
kring van gemeentebesturen liggen. 

»De navolgende redenen brengen ons tot deze stelling: 
wat ook de kosten van uitvoering mogen zijn, of 

deze gedekt kunnen worden door den verkoop der aan te 
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winnen bouwperceelen of niet, de particuliere industrieel 
zal zijne winsten stellen en dus altijd duurder bouwterrein 
aan dc markt brengen; 

» 2°. het kan nooit in liet algemeen belang der gemeente 
zijn, dat zich uitgestrekte bouwterreinen in handen van 
een bijzonder persoon bevinden. 

«Monopoliseering op dit gebied is wel het schadelijkste, 
wat wij ons denken kunnen, en kan niet anders dan be
lemmerend op eene spoedige exploitatie werken, hetgeen 
niets dan nadeel voor de gemeente veroorzaakt. 

«Aangenomen dat eene gemeente het standpunt zuiver 
wil handhaven, om geen voordeden uit ondernemingen 
te trekken, dan heeft toch ontegenzeggelijk eigen uitvoe
ring dit voor, dat het bouwterrein op voordeeliger wijze 
het bouwlustig publiek kan worden aangeboden, waarvan 
eene spoedige bebouwing bet gevolg zal zijn. Wij kunnen 
er geen reden voor vinden, om bij wijze van concessie, 
gemeentelijk eigendom in handen te stellen van een bij
zonder persoon, als velen noodig zijn tot bereiking van 
een voorgesteld doel. 

«Meer dan één kans bestaat er voor. dat eene gemeente, 
zonder de exploitatie aan haar zelve te houden, groote 
nadoelen kan lijden. 

«Bij het aangaan van een contract met anderen, zullen 
de te stellen voorwaarden beide partijen binden. 

«Hoe juist ook al het noodige voor een grootsehen 
uitleg voor het tegenwoordige kan worden aangegeven, 
zal de toekomst mogelijk veranderingen eischen. Bij de 
plotselinge veranderingen der maatschappelijke toestanden 
ligt die toekomst reeds in het tijdperk, voor de uitvoe
ring van het werk benoodigd, en geene wijzigingen, het
zij in het exploiteeren der bouwterreinen, hetzij in het 
daarstellen van zaken ten algemeenen nutte, zullen, niet 
dan met groote opofferingen, kunnen plaats vinden. 

«In één woord, de gemeente bindt zich tot zaken, 
die niets dan nadeelen kunnen opleveren, welke onnoo-
dijj; zijn te worden geleden en waar niet de minste voor
deden tegenover staan. 

«Zal een uitleg plaats hebben over gronden, aan par
ticulieren behoorende. dan neemt een gemeentebestuur een 
geheel ander standpunt in. 

«Bij het begin onzer beschouwingen hebben wij reeds 
gezegd, dat naar een vast plan behoort gewerkt te wor
den, dat straten en wegen eigendom der gemeente moeten 
zijn. Op wat wijze zij dien eigendom zal verkrijgen, wordt 
geheel door plaatselijke toestanden beheerscht, maar zij 
wake er voor, geene wegen in bezit te nemen, dan met 
het recht om te bepalen, op wat wijze de aangrenzende 
gronden zullen worden bebouwd. 

«Binnen de grenzen der vraag vermeenen wij het onze 
te hebben gezegd, en dat gezegde resumeerende, achten 
wij het voor eene gemeente niet wenschelijk, een voor

genomen belangrijken uitleg in handen van een particu
lier over te geven." 

De Voorzitter vraagt, of iemand, naar aanleiding hiervan, 
het woord verlangt; niemand zich hiertoe aanmeldende, 
zal hij hierop antwoorden wat hem op het oogenblik voor 
den geest komt. daar hij zich niet heeft voorbereid: hij 
doet dit verder in de hoop discussie uit te lokken. Hij 
meent in de eerste plaats, dat de vraag een woord b- "at, 
dat overbodig is, en wel het woord »belangrijk'", omdat 
een gemeentebestuur naar zijn inzien alles kan doen. wat 
het wil, bij iedere uitbreiding eener gemeente. Op de vraa ,̂ 
of een gemeentebestuur speculant mag zijn, meent hij. 
dat deze met ja mag beantwoord worden, en dat een 
gemeentebestuur zich de winsten mag toeëigenen. die door 
het publiek worden aangeboden: maar opnieuw spreekt 
hij den wensch uit, dat de gemeentebesturen wat meer 
de adviezen mochten volgen van de beëedigde deskundigen, 
en herinnert dat eene groote stad een plan liet opmaken 
tot uitbreidingen, maar zich daaraan niet houdt. Hij wijst 
er verder op, dat de eerste reirels voor welstand en regel
maat, voor hygiëne en bouwkunst, bij den uitleg te zel
den in acht genomen worden, en dat alles dooreen wordt 
gebouwd, liet spreekt vanzelf, dat in ieder geval een 
vastgesteld programma trouw moet worden gevolgd : dat men 
dit tot nu toe niet overal deed, is de oorzaak van al de 
oude en gebrekkig aangelegde steden. Hij brengt alsnog 
eenige feiten ter sprake, die inderdaad niet onvermeld 
mogen blijven. Namelijk bevindt zich in Amsterdam vóór 
de Vondelstraat eene villa. Hadde het Gemeentebestuur 
tijdens den aanbouw, die niet lang geleden heeft plaats 
gehad, een plan gehad, dan ware zoo iets niet voorge
komen, en wat thans eigenaardig is om te zien aan dat 
gebouw, is dat het in twee gedeelten is bewoond, alhoe
wel het geheel zich voordoet als één gebouw. Nu heeft 
de eene eigenaar zijne helft in eene soort kleikalk doen 
opsausen. die geheel verschilt bij die van het andere huis. 
hetgeen een zeer onoogelijk en potsierlijk effect oplevert. 
Verder is hij liet geheel eens met den heer V A N G E N D T , 

waar deze zegt. dat wegen, bruggen, water en alle zaken, 
die tot algemeen gebruik dienen, niet het eigendom kunnen 
zijn van particulieren. Hij is ten slotte van meening, dat 
een gemeentebestuur geroepen is om te zorgen, dat er 
behoorlijke maatregelen getroffen worden bij het bouwen, 
maar niet van dien aard, dat zij niet kunnen worden 
opgevolgd. Zoo herinnert hij aan het feit, dat in Rotter
dam voorwaarden zijn opgemaakt, die bezwaarlijk waren 
na te komen en soms werden ingetrokken. 

De heer P . J. H . C U Y P E R S wenscht zijn adhaesie te schen
ken aan hetgeen gezegd is door den heer V A N G E N D T , en 
wijst op den gebrokkigen aanleg van wegen te Amsterdam bij 
den uitleg der gemeente en zelfs op het feit. dat de wegen 
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soms geheel achterwege blijven. De omstandigheid van de Ij 
dwarsstraat in de Vondelstraat is al even betreurenswaardig. 
Hjj herinnert, dat oorspronkelijk de straat werd geprojec-
teerd als geheel doorgaande, zoowel links als rechts van i 
de Vondelstraat, dat het eene gedeelte werd aangelegd, 
en het andere gedeelte niet; de eigenaars daaromheen 
ondervinden de onaangename gevolgen; sommigen kregen j 
zelfs verlof om den grond te bebouwen, die als straat j j 
moest dienen, en de Gemeenteraad bleek van oordeel te J | 
zijn, dat die huizen dan later wel weer afgebroken kon
den worden. Hij meent dat zulke toestanden ten zeerste [j 
zijn af te keuren. 

De heer A . V A N C U Y L E N B U R G I I J R . herinnert aan het feit, j 
dat te ''s-Gravenhage eene onteigening heeft plaats gehad 
door den Gemeenteraad, maar hij weet niet, of de ont- J 
eigeningswet wel zóó ver strekt, en hij gelooft, dat de lands-
regeering dit alleen doen kan, of dat het onjuist was, \ 
toen de Voorzitter zeide, dat een gemeenteraad alles doen 
kan, wat deze wil bij den uitleg eener gemeente. 

De heer J . n. L E L I M A N repliceert, dat hij niet gezegd 
of gemeend heeft, dat een gemeentebestuur huizen mag 
onteigenen, tenzij daartoe door de onteigeningswet ge
machtigd. Hij gelooft echter, dat een particulier, die prijs 
stelt op zijne eigendommen, den ongelijken strijd tegen ; • 
een gemeentebestuur op den duur niet kan volhouden, j 
en dat een advocaat, ten dienste van het gemeentebestuur, 
dit wel zou helpen. 

De heer A . V A N C U Y L E N B U R G H J U . merkt op, dat de vorige 
spreker hem niet schijnt te hebben begrepen; hij meent, 
dat bij uitleggingen van gemeenten, alles afhangt van de 
vraag of een gemeentebestuur terreinen onteigenen mag ? j 

De heer J . o. V A N G E N D T J U . meent gehoord te hebben, 
dat te Botterdam onteigeningen ten algemeenen nutte door j 
de gemeente hebben plaats gehad, niet alleen voor de 
aan te leggen straten, maar ook voor de daarneven lig
gende terreinen, die later ten verkoop werden aangeboden. 
Hij vraagt of niet een der aanwezige leden uit Rotterdam 
hieromtrent eenige inlichting kan geven. 

De heer r. D E K K E R zegt, naar aanleiding van de vraag, 
door den heer A . V A N C U Y L E N B U R G I I J R . gesteld, dat in Rot
terdam veel onteigend is en wel volgens de onteigenings
wet. Men ging uit van het beginsel: verbetering van den j 
gezondheidstoestand, en gelijktijdig werd de grond onge- ! 
veer 1 nieter verhoogd. Men onteigende tevens meer ter- j 
reiuen dan noodig was. Er werd van verschillende kan- II 
ten aanmerking op gemaakt en men heeft zich zelfs gewend 
tot de Tweede Kamer. Deze scheen eenigszins ongezind, 
dit zoo onvoorwaardelijk toe te staan, zooals Rotterdam 
het aanvroeg, maar toch is het doorgegaan. Doch als het j 
later nog eens gebeurde, kon het zeer goed zijn, dat het i 
beginsel weerspraak zoude vinden. 

De heer j. H . L E L I M A N zegt, dat algemeene belangen i 
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voorgaan boven particuliere. Met betrekking tot onze 
19» eeuw kan opgemerkt worden, dat deze in één opzicht 
op de 17° gelijkt, aangezien ook toen veel werd gebouwd. 
Deze beide eeuwen mogen door bouwkundigen wel met 
gouden letters worden opgeschreven in hunne studeer
kamers. Wijders hebben de burgervader en schepenen in 
de 17o eeuw 20 jaren noodig gehad, om te beraadslagen 
over eene uitlegging van Amsterdam; thans doet men er 
zoo lang niet over, en meent hij, dat de meest bevolkte 
buurten moeten ontvolkt worden wegens de ongezondheid. 
Hij wijst verder op het gelukkige feit, dat vele gemeenten 
in ons land uitgelegd zijn en soms zeer belangrijk. Als 
proef, hoe het echter niet geschieden moet, is de uitleg 
te Amsterdam in den omtrek van den Rijnspoor. Daar 
staat alles scheef op en in elkander. Nu weet hij wel, 
dat men niet overdreven streng moet zijn, en dat men 
niet angstvallig behoeft vast te houden aan rechte straten; 
zoo zal niemand beweren, dat de richtingen o. a. der Hoeren-, 
Keizers- en Prinsengrachten te Amsterdam eenig nadeel op
leveren, maar de noodige perken moeten toch niet worden 
overschreden. Op genoemde plaats staan sommige huizen 
dwars of gedraaid, en anderen het achterste voren, ten 
minste men zou denken den voorgevel te zien, doch bij 
nadere beschouwing blijkt het de achtergevel te zijn. 
De spreker betreurt zulke toestanden. 

Niemand meer het woord vragende over dit onderwerp, 
wordt de discussie gesloten, nadat de Voorzitter den wensch 
uit, dat de gemeentearchitecten de zaak ernstig ter harte 
nemen en de noodige openbare inlichtingen niet zullen 
achterwege houden. 

Aan de orde wordt gesteld vraag 2, luidende: » Op welk 
standpunt behoort de Staat zich te plaatsen ten opzichte van 
de kunst in het algemeen en de bouwkunst in het bijzonder?" 

Op de vraag van den Voorzitter of iemand de vraag 
wenscht in te leiden, doet zich niemand voor; hij vangt 
derhalve aan met te wijzen op den tijd van F R E D E R I K 

H E N D R I K ; in dien tijd ging de magistraat voor, en alles 
ging met zeker animo. In onzen tijd is dit anders. 
T H O R B E C K E zeide, dat kunst geen regeeringszaak was, doch 
de heer W I N Ï G E N S meent, dat kunst wel eene regeerings-
taak is. De redevoering van den heer W I N Ï G E N S , waarin 
dit voorkomt, verdient z. i. te worden gelezen. *) Woorden 
zijn echter zeer mooi, maar zonder bescherming in comp-
tanten zal men niet veel resultaten verkrijgen. Zoolang bo
vendien de oorlogsquaestién op den voorgrond staan, zal de 
kunst weinig aandacht genieten. Hij gelooft echter, dat op 
den Staat wel degelijk de zedelijke verplichting rust om de 
kunst te steunen. Hij constateert met leedwezen, dat dezelf
de persoon, die kunst geen regeeringszaak achtte, toch 
twee schilderijen uit het buitenland aankocht. Ook gelooft 

*) Do beraadslagingen zijn opgenomen in de Bouwk. Bijdragen, deel 
XXI, stuk I, bladz. 51—88. 
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hij, dat de Staat zorgen moet voor behoorlijk kunstonderwijs. 
In België heeft men tienmaal meer over voor de kunst 

dan in Nederland; daar worden alle kunsten beschermd. 
Nu behoeft de Regeering geene kunstenaars te onder
houden, maar wel zedelijk to steunen. Men beweerde in
dertijd, dat bouwkunst geene kunst was, maar de man, 
die dat zeide, bewees juist daardoor, dat hij geen des
kundige was; had hij slechts één klein ontwerp kunnen 
samenstellen, dan zou hij wel anders gesproken hebben. 
Wat meer is, juist de bouwkunst behoeft door den Staat 
het eerst gesteund te worden, omdat deze kunst de meest 
nuttige kunst is, en juist het volksbestaan het meest raakt. 

De heer p. j. u. C U Y P E R S wenscht in het midden te 
brengen, dat de kunst ten tijde van F R E D E R I K H E N D R I K 

niet werd gesteund door den Staat, want het onderwijs 
in de kunst van staatswege b.v. bestond toen niet. 

Wel steunden de overheidspersonen de kunst, maar 
dit is iets geheel anders. Hij meent, dat de Staat moet 
zorgen voor musea en bibliotheken, opdat men daar kan 
studeeren, en oordeelt dat het te betreuren zou zijn, als 
de magistraat voorging, en dat de kunst zich beter zal 
ontwikkelen, naarmate deze minder wordt beschermd. 

In Frankrijk b.v. wordt de kunst beschermd, daar is 
de kunst geknipt naar het patroon, door de Regeering 
aangegeven, en het gevolg is, dat de Fransche school 
koud en naakt geworden is. Krachtig zijn dan ook de 
pogingen, die in Frankrijk aangewend worden, om in dit 
opzicht meerdere vrijheid te verkrijgen. Spreker acht ont
houding van de regeering het meest gewenschte stand
punt, niet zoozeer opdat de kunst vooruitgaat, maar uit 
een oogpunt van billijkheid, doch herhaalt dat hij musea 
en bibliotheken wenscht. 

De heer j. H . L E L I M A N repliceert, dat hij in hetzelfde 
schuitje vaart als de heer C U Y P E R S ; alleen roeit hij met 
den rechterriem en de heer C U Y P E R S met den linkerriem. 
Ten tijde van F R E D E R I K H E N D R I K toch had men het gil-
dewezen en na de vrijmaking van Spanje kon het niet 
anders, of een nieuw leven moest zich ontwikkelen. Het 
raadhuis van Amsterdam, door sommigen genoemd het 
Kapitool van Nederland, door enthousiasten het achtste 
wereldwonder, was uit dien tijd. Het onderling verband 
tusschen de verschillende kunsten is daar op de meest 
voortreffelijke wijze in acht genomen en dat heeft men 
te danken aan de gilden. Wat bovendien de vrij
heid betreft, tegenover de niet-vrijheid staat bandeloos
heid. In de kunst doet goed voorgaan goed volgen. Hij 
meent, dat het voorbeeld in Frankrijk niet gelukkig ge
kozen is, en wijst op de A c a d é m i e nationale (voor
heen i m p é r i a l e ) ; op die school wordt in elk vak on
derwijs gegeven door 10 a 12 professoren, ieder gedu
rende een zekeren tijd per dag; daardoor vermijdt men 
daar de eenzijdigheid. Het incident met V I O L L E T - L E - D U C 
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is zeker treurig; deze nam zijn ontslag, omdat zijne rich
ting niet gevolgd werd. Nog verdient het vermelding, 

II dat in Frankrijk het onderwijzend personeel met duizen-
j den en niet met honderden gesalarieerd wordt. Voor 

geringe honoraria kan men geene goede onderwijzers vinden. 
Hij nu heeft gehalveerd en hoopt, dat de heer C U Y P E R S dit 

I ook zal doen. Hij meent, dat eene officieele kunst even 
| goed is af te keuren als eene geheele onthouding van 
j den Staat. Hij beaamt het denkbeeld om vrijheid te laten, 

maar betreurt toch, dat de heer C U Y P E R S het recht ont
zegt aan den Staat om de kunst te steunen. 

De heer p. J . n. C U Y P E R S wenscht een paar woorden tot 
toelichting bij te brengen en komt op Frankrijk terug. 
Aan de A c a d é m i e des beaux arts zijn wel degelijk 

j etablissementen, waar naar een bepaalden vorm wordt ge-
! werkt, in de richting, aangegeven door de Regeering; ge

forceerde kunstopleiding zal niemand ontkennen, die de 
producten ziet. Verder heeft men in Frankrijk de S o c i é t é 

I centrale des architectes, juist tegenovergesteld 
aan de eerstgenoemde academie. 

Hier heeft men uitstekende mannen, die het beginsel 
van vrijheid voorstaan. Hij kan zich dus niet vereenigen 
met de denkwijze van den heer L E L I M A N ; deze stelt de 
gilden gelijk met ondersteuning van den Staat. Gilden 

'< integendeel waren zelfstandige korpsen en het gilde wezen 
i van den tijd van F R E D E R I K H E N D R I K kan hier dus niet als 

voorbeeld gelden. 
De heer i. n. L E L I M A N antwoordt, dat hij den heer 

j C U Y P E R S moet tegenspreken, vooral wat Frankrijk betreft. 
Daar heeft men concoursen, jaarlijksche, driemaandelijksche 

i en veertiendaagsche; de laatsten dienen meer als overgangs-
i examens voor andere klassen. De Fransche school volgt 

z. i. geene bepaalde richting. Hij heeft de tentoonstellin-
i gen gezien van die concoursen en vond er de gothiek 

i naast de renaissance. De constructeurs aan die school worden 
gevormd onder den invloed van goed onderwijs in ver
schillende stijlen, die in den grond worden beoefend. Ook 
moet hij opmerken, dat de leden der S o c i é t é centrale 
des architectes dezelfde zijn, die met het onderwijs op de 

j A c a d é m i e nationale hoogelijk zijn ingenomen. Eene 
geheel vrije inrichting is de Ecole centrale d'archi-
tecture, Boulevard Mont-Parnasse te Parijs. Spreker 

I constateert nog ten slotte, dat hij tot zijne groote vreugde 
heeft gezien, dat de richting, die de Polytechnische school 
te Bet ft volgt, eene geheel vrije is, en acht dit des te 
gelukkiger, als hij let op den leeftijd van de leerlingen 
aldaar. Deze toch zijn geene kinderen meer, maar op den 
leeftijd, waarin zich het eigen oordeel begint te vestigen. 
Hij wenscht de discussion over deze vraag te sluiten met 
den wensch, dat de regeering en het publiek hun steun 

I aan de kunst niet onthouden; deze steun van het publiek 
| is niet die van een enkel persoon, die kunstproducten ver-

8 



— 115 — — 116 — — 117 — — 118 — 

mankt nnn eenig museum, maar moet geschieden door 
lichamen, die over eene ruime kas te beschikken hebben. 

Aan de orde komt vraag 4 , luidende: «Hoedanig was 
het onderwijs in de verschillende bouwambachten ten tijde 
van de gilden ? Is sedert dien tijd het ambacht, dat tot 
den bouw behoort, vooruitgegaan en in welke opzichten 
verschillen de openbare waardeering en dc uitoefening 
thans bij die van toen ? Als er verbeteringen noodig zijn, 
op welke wijze kan men ze tot stand brengen?" 

De Voorzitter vangt aan met de opmerking, dat deze 
vraag in de Maatschappij lang niet nieuw is, maar dat 
het Bestuur die opnieuw aan de orde stelde, om de be
langrijkheid. Z i. is de vraag ook niet gemakkelijk te 
beantwoorden. Van zekeren persoon, die onbekend wenscht 
te blijven, heeft het Bestuur twee bijvoegsels ontvangen, 
behoorende bij het Weekblad voor he t lager, mid
delbaar en gymnasiaal onderwijs. Daarin komen 
twee artikelen voor, die op het onderwijs betrekking hebben 
en tevens in verband staan met deze vraag. Aangezien 
niet alles daarin op deze vraag betrekking heeft, zoo 
kunnen deze artikelen in hun geheel niet worden opge
nomen. Ook zijn deze stukken ontvangen kort vóór de 
bijeenkomst, zoodat de tijd niet beschikbaar was om een 
uittreksel daarvan te nemen. Dit zal echter medegedeeld 
worden als het verslag dezer algemeene bijeenkomst wordt 
gedrukt. 

Dit uittreksel is als volgt: 
»In het eerste artikel, van 5 April 1 8 7 3 , verklaart de 

schrijver j. n. J . , dat hij geen gelegenheid heeft, de geheele 
vraag te behandelen. Hij wil iets over het derde onder
deel mededeelen en herinnert, dat de wet op het middel
baar onderwijs in art. 1 3 over burgerscholen spreekt en 
bepaalt dat deze bestemd zijn voor onze ambachtslieden. 
Na te hebben gezegd dat er burger- /̂/- en burger-avond
scholen zijn (de eersten bestemd voor jongelieden tot de 
mcergegoeden uit den ambachtsstand, de laatsten voor 
jongens, die over dag op winkels zijn en een ambacht 
uitoefenen) wordt de schrijver in zijn vermoeden versterkt 
dat beide scholen volgens de wet afzonderlijke inrichtin
gen zijn, beide sluitende aan de lagere school en dus, 
voor zoover de tijd toelaat, ongeveer hetzelfde onderwijs 
gevende, en onderstelt bjj dat er voor de burgerscholen 
geen streng algemeen plan bestaat. De eene stad of plaats 
heeft eene dagschool met afgezonderde avondschool, een 
andere bezit avondschool zonder dagschool. De wet schrijft 
op de dagschool een cursus van twee jaren voor. Die 
tijd wordt te kort geoordeeld. Bij verreweg de meeste 
ambachten is de behoefte aan meerder onderwijs grooter 
dan eene burger-dagschool kan geven. 

» De schrijver wenscht combinatie van de burger-dag- en 
avondschool en ziet daarin voor de anibachtsjeugd groote 
voordeelen. Hij klaagt dat er voor velen slechts tijd is, 

I een of twee der drie klassen te doorloopen, en juist zij 
I die het noodig hebben, de derde klassen missen. Voor het 

bouwkundig en het handteekeuen zijn voor ieder ongeveer 
1 3 uren beschikbaar in de drie klassen, verdeeld voor de 
eerste klasse 4 , voor de tweede 4 en voor de derde 5 uren. 

»Dien tijd oordeelt de schrijver te kort. Hij verlangt 
voor het bouwkundig teekenen uitbreiding en dus meer 
uren. Het timmervak heeft slechts 3 2 2 uren. 

«Het is aanbevelenswaard, gedurende de 4 of 5 winter
maanden eenige uren op den dag te offeren aan meer 
uitgebreid bouwkundig onderwijs. De aandacht van den 
lezer wordt ten slotte gevestigd op de in 1 8 7 2 te Groningen 
opgerichte practische ambachtsschool, die zich 

i ten doel stelt de moeielijkheden, welke aan de gewone werk
plaatsen kleven, op te heffen, om daardoor een flink on
derlegden ambachtsstand in het leven te roepen. Zij houdt 
zich niet met theoretisch onderwijs bezig, omdat daarin 
door de gemeente-avondschool voor handwerkslieden, in 
1 8 6 9 geopend op verzoek der vereeniging van industrieelen 
en werkbazen, wordt voorzien. 

»In het tweede artikel, van 1 8 Juni 1 8 7 3 , zet dezelfde 
schrijver de redenen der vooringenomenheid uiteen, die er 

T T » 

tegen de burgerscholen bestaan. Hij vestigt de aandacht 
vooral op het feit, dat de avondscholen een nieuwe, maar 
weinig verbeterde editie zijn van de vroegere industrie
scholen en betreurt het gering bezoek van die avond
scholen. Waar burgerscholen naast teekeninrichtingen be
staan, zegt de schrijver, dat de eersten door minder am
bachtsleerlingen worden bezocht, veelal kwijnen, terwijl de 
teekenscholen veelal overbevolkt zijn. De klacht loopt over 
de burgerscholen, die dringend verbetering cn uitbreiding 
eischeu. De schrijver stelt zich de vraag, hoe het onder
wijs der burgerscholen moet zijn ingericht, om de onte
vredenheid die in de ambachten kan opgemerkt worden, 

! te doen ophouden. Hij gaat de behoeften der ambachten 
na, en deelt ze af in bouw- en meer bijzondere; ambachten. 

«Tot de eerste entegorie behooren: metaal-, hout-, 
| steenwerkers en decorateurs; tot de tweede kan men reke

nen: kappers, slagers, schippers, bakkers, enz. Het onderwijs 
der burger-dagscholen kan voldoende voorzien in de be
hoeften dezer laatsten, terwijl de behoeften van de eerste 
categorie alleen door eene dagschool in verband met eene 

!i avondschool, tot voortzetting van het onderwijs, worden 
li bevredigd. De schrijver houdt zich aan deze combinatie, 
'[ als zijnde de eenig mogelijke goede oplossing. Na te hebben 

opgesomd wat op dergelijke gecombineerde school behoort 
te worden onderwezen, stipt de schrijver ten slotte aan, 
dat hij het onderwijs hier tot de geschiedenis der tech-

j niek en tot dat in de leer van het ornement wil zien 
uitgestrekt. Hoeveel tijd daaraan moet worden besteed, 

I is hem niet bij ondervinding gebleken. 
II «Ons streven, zegt de schrijver, zich ook hier j. B. J. 

(Groningen) onderteekenende, moet vóór alles zijn, de be
hoeften van de ambachten te bevredigen." 

Alsnog vestigt de Voorzitter dc aandacht op een werkje, 
van den oud-hoofdonderwijzer J . T E R G O U W , te Amsterdam, 
handelende over de gilden en dat hij zeer ter lezing 
aanbeveelt. 

De heer P . J . n. C U Y P E R S zegt, dat we den tijd der 
gilden wel niet beleefd hebben, doch niettemin een denk
beeld kunnen verkrijgen van hunne werkzaamheid, als 
men de producten gadeslaat van dien tijd. Als men die 
producten beschouwt, moet men besluiten, dat er geen 
vooruitgang is geweest op het gebied der kunst. Zien 
wij b.v. de fraaie deurbeslagen uit dien tijd, dan staan 
wij verbaasd en vragen, hoe het mogelijk is, dat men 
eenvoudig met hamer en vijl zoo iets kon tot stand 
brengen. Ook dc huishouw uit dien tijd is beter dan 
thans. Evenzoo is het met het schrijnwerk- gelegen. Als 
wij tegenwoordig aan smid of schrijnwerker eene teeke
ning geven, komt er van het werkstuk niet veel te recht; 
in den tijd der gilden was zulks niet mogelijk. Gaat men 
ook de vakken na van de steenhouwers en metselaars, 
dan vindt men ook hier minder intellectueele ontwikkeling. 

De heer J . u. L E L I M A N is het met den heer C U Y P E R S 

grootendeels eens, en is van oordeel, dat men thans vele 
onkundigen heeft op dit gebied. Maar dat in vroegere tijden 
alles niet volmaakt was, heeft spreker getracht duidelijk 
te maken in een antwoord, dat over onzen goeden ouden 
tijd te lezen is in het 1 1 « deel van de Bouwkundige 
B ij d r a g e n van voor 6 jaren ongeveer, van pag. 3 6 8 — 3 8 3 . 

In den gildentijd vinden we, hoe in eene stad van 2 0 , 0 0 0 

inwoners slechts 0 bazen waren, die zich natuurlijk be
hoorlijk lieten betalen cn niet duldden, dat er een zevende 
bijkwam. Wat de producten betreft uit den tjjd van 
FREDElllK H E N D R I K , zoo hebben die, wat vorm en con
structie aangaat, den tijd getrotseerd. De constructiën bjj 
den kerk- en huishouw van thans geven in vele opzichten, 
daarbjj vergeleken, ergenis. Waar men vroeger een binnen
muur maakte van 1 Vechtschen steen, ziet men dien thans 
gemaakt van allerlei dun latwerk en zelfs van platgemaakte 
suikerkranjangs. In sommige opzichten echter zijn wjj 
vooruitgegaan. Zoo b.v. zijn de eiken kappen van voorheen 
zeer zeker veel te zwaar. En als men de tentoongestelde 
producten ziet van vroegere tijden, dan merkt men ook 
veel op, waaraan men zjjue goedkeuring niet kan hechten. 
Hij betreurt, dat te veel ambachtslieden hun verhoogd loon 
aan allerlei onnutte zaken besteden, waarbij de borrel 
jenever een groote rol speelt, althans zjj hebben allerminst 
voor hun onderwijs en vorming meer geld dan vroeger over. 

De heer j. o. S C H R E U D E R wijst op den speculatiegeest, 
die thans alle deze zaken beheerscht. Zoodra de vraag op 
den voorgrond gesteld wordt, hoe men zoo goedkoop 

mogelijk werken moet, kan men niet verwachten, dat 
dezelfde resultaten worden verkregen als in vroegere tijden. 

De heer J . u. L E L I M A N wenscht nog als curiositeit een 
feit te vermelden, dat in onzen tijd vreemd klinkt. Hij 
heeft in Amsterdam een hofje in onderhoud, destjjds ge
sticht door den persoon, die aan C Z A A R P E T E R het roode 
laken leverde, waarvoor hij zeker niet karig betaald werd, 

, te oordeelen althans naar gemeld hofje. In het bestek, 
dat bij den opbouw zou dienen, staat vooral vermeld, dat 

! de aannemer het werk uitvoeren zal, slechts onder voor
waarde, dat hij 9 ponds lood in de goten zal aanbrengen. 

i. Het gebouw is van zeer solide gehalte. 
De Voorzitter stelt alsnu eene pauze in. 
Na afloop hiervan komt aan de orde vraag 9 , luidende: 

«Wat leert de ondervinding omtrent de draagkracht van 
palen, door de handhei of met de stoomhei ingedreven? 
Waaraan is liet toe te schrijven dat voor beide handel
wijzen andere formules worden toegepast?" 

De heer p. j. u. C U Y P E R S leest het volgende voor, na
mens het lid w. E . o. L . V A N H O O F E , (welke verhandeling 
bij het Bestuur is ingekomen vóór de bijeenkomst). 

«Onder eenigszins andere bewoordingen is ongeveer 
!, dezelfde vraag door het bestuur der Maatschappij tot Be-

! vordering der Bouwkunst onder N°. 1 1 , bij circulaire 
N°. 9 1 / 1 3 3 9 van 6 November 1 8 6 4 , aan de leden van 
die maatschappij gericht. Op die vraag heb ik toen, zoo-

| als ik nu weder zal doen, schriftelijk geantwoord. (Zie 
I het verslag van de Algemeene Bijeenkomst, daags na de 

Algemeene Vergadering van het jaar 1 8 6 5 ) . 

«Hoewel ik eene menigte palen van verschillende lengte 
en zwaarte met de haudhei heb doen inheien, zoo heb 

, ik evenwel nimmer palen met de stoomhei doen inheien 
^ en heb dus geen ondervinding opgedaan omtrent het 
I verschil tusschen dc draagkracht van palen, met de hand-

j| of niet de stoomhei ingedreven. 
«Ik vermeen evenwel dat het gevoelen van iemand, die 

j j zeer veel palen van verschillende lengte met dc handhei 
! heeft doen inheien, bij de beantwoording van bovenge

noemde vraag ook wel eenigen invloed zal hebben. 
«Het komt mij voor, dat de draagkracht van palen, 

! met dc hand- of met de stoomhei ingedreven, geljjk 
• moet zijn, indien de oppervlakte der ingeheide gedeelten 

van de palen gelijk is. 
«Als de inheiing verricht is, komt toch de paal, of bjj met 

j j de hand- dan wel stoomhei is ingedreven, tot rust cn bestaat 
er dan, mijns inziens, hoegenaamd geen reden, waarom de 
een of andere paal (wel te verstaan bij gelijke oppervlakte van 
het ingeheide gedeelte) meer of minder zou kunnen dragen. 

»Dat er voor het inheien van palen met do hand- of 
stoomhei verschillende formules worden toegepast, is mijns 
inziens toe te schrijven: 
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»1°. Ann liet verschil in tijd bij het vallen van het 
blok op den kop van den paal, bij de hand- of' bij de 
stoonihei. De paal wordt niet de stoomhei gedurende liet 
beheien als het ware warm of levendig gehouden, het
geen bij het heien met de handhei althans niet in die 
mate het geval is. Het overwinnen der wrijving van den 
paal langs de aardkorst vereischt kracht en wel zeer groote 
kracht; kunnen de slagen elkander nu zoo spoedig opvolgen, 
dat de werking van die kracht nog niet geheel heeft 
opgehouden, dan kan men natuurlijk met die sneller 
elkander opvolgende slagen (stoonihei) veel meer in minder 
tijd verrichten dan met de handhei. Een en ander moet 
natuurlijk van invloed zijn op de spoedige zakking en 
de daarvoor te maken formules. Tot slot strekt dat, mijns 
inziens (indien de kosten gelijk zijn), het ten eeneumale 
onverschillig is, of men de palen met de hand- of met 
de stoonihei doet inheien, indien men maar zorgt, dat 
de palen geheel en gaaf' in den grond komen. 

»2°. Aan de bestaande meening, dat de draagkracht 
van een ingcheiden paal berekend moet worden naar den 
verkregen stuit (zie mijne verhandeling omtrent het draag
vermogen van ingeheide palen in de Bouwkundige 
Bijdragen, deel 8. bladz. 249) is mijns inziens de ver
keerde inrichting en het tegenstrijdige der formules toe 
te schrijven. Stuit heeft bij het berekenen der draagkracht 
niets te beduiden, wel de lengte en omtrek van het inge
heide gedeelte van den paal. 

»Ik heb daaromtrent in voornoemde verhandeling en 
ook later, tot staving van mijn beweren, bewijzen aan
gehaald, waarnaar ik meen, belangstellenden te mogen 
verwijzen." 

De Voorzitter herinnert nader aan hetgeen in verschil
lende jaargangen der Bouwkundige Bijdragen te 
vinden is omtrent dit onderwerp, en heeft uit het voor
gele/ene tot zijn leedwezen opgemerkt, dat genoemd lid 
geene ondervinding heeft gehad van de stoonihei, om welke 
reden het vergelijkend onderzoek, bij de vraag bedoeld, 
niet is kunnen gemaakt worden. 

De heer J . o. V A N G E N D T J R . kan zich niet geheel ver
eenigen met sommige conclusiën van het voorgedragen 
stuk. Zoover hem bekend is, werden de eerste vergelij
kende proeven hier te lande met de stoomhei en de 
Hollandsche hei genomen door den heer J . p. w. C O N R A D , 

als ingenieur van den waterstaat belast met den bouw 
der sluis Willem III aan het Noordhollandsche Kanaal 
en thans hoofdingenieur van den waterstaat in Zeeland. 
Uit deze proeven bleek, dat bij toepassing der gewone 
formule (berustende op de leer van de botsing van licha
men), palen met de stoomhei ingedreven, het dubbel 
kunnen dragen van het cijfer door die formule aangewezen. 
Met deze proeven bekend, vond spreker een gewenschte 
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gelegenheid, het onderzoek verder uit te breiden bij den 
bouw der Oranjesluizen, waar ruim 9000 palen door 9 u 

] 10 stoomstellingen en 3 a 4 gewone Hollandsche stellin
gen werden ingedreven. De meening van den heer C O N R A D 

werd hier geheel bevestigd en gaarne wil spreker een 
meer uitvoerige mededeeling van de proeven te Schelling-

1 wonde voor de Bouwkundige Bijdragen bewerken. 
Intusschen zal het niet ongepast zijn, hierbij te noemen 

Ij de oorzaak, die spreker meent dat tot zulk een belangrijk 
| verschil leidt. Z. i. is het aan het volgende toe te schrijven, 
j De stooniheistellingen, waarover zijne waarnemingen liepen, 
I bestonden uit verticale leiders, die met schoren solide 

aan het grondvlak bevestigd waren. Op dit grondvlak 
werden de stoomketel en machine gedragen en aangezien 

j de paal bij den kop door een ijzeren band aan die leiders 
was bevestigd, mag men aannemen, dat zijdelingsche be
weging en trilling op dit punt zoo niet geheel, dan toch 
grootendeels onmogelijk werd gemaakt. Bij den Hollandschen 
driepoot is dit geheel anders. De slappe leiders zijn daar 

| aan den paal bevestigd en maken elke slingerende en tril
lende beweging mede, die de paal bij het ontvangen der 
slagen maakt. Die bekend is met de hoeveelheid arbeid, 

' die door trillingen kan worden geabsorbeerd, zal de moge
lijkheid inzien, dat aan dit verschil het waargenomen 
verschijnsel kan worden toegeschreven. Spreker zou gaarne 
bekend zijn met waarnemingen bij de stoonihei niet af
zonderlijken driepoot, waarbij de paal in dezelfde condities 
verkeert als bij de Hollandsche heistelling, en zooals thans 
vrij algemeen gebruikt wordt. Hij voorziet dat daarbij 

'•' de gewone formule weder van kracht zal zijn. 
De heer J . I I . L E L I M A N acht de stoomhei gevaarlijk tus

schen belendende perceelen. Bjj het .stationsgebouw te 
Rotterdam heeft hij gebruik zien maken van de stoomhei, 
en heeft daar opgemerkt, dat het inslaan wel snel ging, 
maar dat er soms lange tijd noodig was om den paal 

ij te richten. Bij de toepassing van formules komt het hem 
altijd vreemd voor, dat men daarenboven rekenen moet 
op eene vier-, zes- of tienvoudige zekerheid. Hij acht 
voor een klein gebouw de Hollandsche heistelling meer 

:: verkieslijk en acht daar den zoo gewenschten stuit ook 
• . minder noodzakelijk, want het bekende feit, dat de paal 

moeielijk in beweging te brengen is, als die halverwege 
in den schafttijd is blijven staan, pleit sterk voor de mee
ning van sommigen, dat de drukking van den grond tegen 

; den paal den vasten stand van den paal veroorzaakt, 
I in even sterke mate als de stuit. 

De heer A . L . D E B R U Y N K O P S vraagt den heer V A N 

G E N D T inlichting, hoe men geconstateerd heeft, dat de 
paal, ingedreven met de stoomhei, tweemaal meer draag
vermogen heeft dan de paal, ingeheid niet de handhei. 

De heer J . G . V A N G E N O T J R . repliceert dat de verge
lijking op de volgende wijze plaats had. Op eenig punt, 
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waar men met de stoomstelling bij gelijke lengte der palen 
gelijken stuit verkreeg, en dus mocht besluiten tot een 
gelijksoortige samenstelling van den bodem, werden ook 
meerdere palen met de Hollandsche heistelling ingedreven 
tot dezelfde diepte. Aangezien de vergelijking niet met 
enkele palen, maar niet honderden plaats had, mag men 
aannemen dat de gemiddelde draagkracht der eerstinge-
dreven palen gelijk is aan de gemiddelde van die welke 
door de Hollandsche stelling waren ingeheid. Bij toepas
sing der gewone formule zouden echter de eersten slechts 
het halve draagvermogen hebben van de laatsten en is 
het dus duidelijk, dat voor de palen met de stoomstelling 
ingedreven, de coëfficiënt 2 (of een getal daaromtrent) 
in de formule moet worden ingevoerd. 

Spreker moet bij deze gelegenheid in weerspraak komen 
met den geachten Voorzitter, waar deze zijn mindere 
ingenomenheid met formules betuigt en hare geringe 
waarde wil aantoonen, door te wijzen op den zekerheids-
coëfficiënt, dien men er ten slotte altijd aan toevoegt. 
Als men evenwel begrijpt, dat de zuiver theoretische 
formule alleen aangeeft het punt van breken, d. i. het 
punt dat men vermijden moet, zal men inzien dat het 
toepassen van een zekerheidscoëfficiënt alleen een berede
neerde voorzorg is, die ieder practicus instinctmatig (en 
dus niet beredeneerd) in acht neemt, waar hij b.v. de 
afmetingen bepaalt van een balk, die een gegeven last 
moet dragen. 

De heer j. n. L E L I M A N repliceert, dat de uitwendige 
omstandigheden zoo velerlei zijn, dat ieder als het ware 
zijne eigen formule gebruikt, om welke reden hij minder 
ingenomen is niet het gebruik van formules. Hij herin
nert een geval van wjjlen den directeur der gemeente
werken te Amsterdam, den heer c. w. M , K L I J N , dat vroeger te 
Amsterdam plaats greep. Bij een groot werk, onder zijne 
directie uitgevoerd, zakte een paal door zijn eigen gewicht 
nagenoeg geheel in den grond. Hij liet eenvoudig een 
anderen daarnaast heien zeggende, dat twee kinderen soms 
hetzelfde dragen als één man. Wat men ook bedenken 
moet bij het heien is, dat men fundeerwerk met palen 
bjj een tafel kan vergelijken. Een tafel met vier pooten, 
waarvan één poot slecht is, is minder stabiel, maar valt 
daarom nog niet om. Door het onderling verband krijgt 
ten slotte de fundeering een vasten stand. 

In Amsterdam, dat is waar, wordt met heiwerk soms 
zeer lichtzinnig gehandeld. Onlangs had het geval plaats, 
dat een paal na korten tijd nog 1 meter nazakte, doch 
men had palen gebruikt, die door één man werden aan
gedragen. 

De heer A . V A N C U Ï L E N H U I I G I I J U . zegt, dat men z. i. te 
veel waarde hecht aan stuit, en te weinig let op de wrij
ving tegen den paal. Te Broek in Waterland plaatste men 
destjjds een tou in den grond en heide die vol. Twee 
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palen naast elkander van minder stuit hebben soms meer 
draagkracht dan één paal van grootere lengte, maar met 
meerderen stuit. 

De heer j. c. V A N G E N D T , T R . wijst er op, dat de wrij
ving van den grond tegen het oppervlak van den paal 

| zeer ongelijk is. Te Sclicllingwoude was die, zelfs na dagen 
rust, onmerkbaar, terwijl hij onlangs op een terrein langs 
de Botte te Rotterdam het geheel tegenovergestelde kou 

•! constateeren. 
De Voorzitter wenscht de discussiën te sluiten na nog 

twee feiten te releveeren uit vroegeren tijd. Toen de fun
deering van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam werd 

! gemaakt, waren de bouwopzichters van meening, dat de 
! palen den bovenlast niet zouden kunnen dragen. Zij maakten 
!: proces-verbaal op en gelastten de staking van het werk. 
' Van overheidswege werd het noodige onderzoek iiigc-

steld door de palen te belasten, doch de zakking was 
betrekkelijk gering. 

Het tweede feit betreft den bouw van de Ooster- en 
Westerdokssluizen te Amsterdam. Het lag in het plan om 
deze veel verder in het IJ te plaatsen; men gebruikt 
palen van de langst te verkrijgen soort, maar deze gingen 

: er zoo gemakkelijk in, dat men niet durfde voortgaan. 
Het gevolg was, dat men de sluizen bouwde op 150 
nieter achterwaarts en meer naar de stad. Dit is de reden, 
waarom de dokken te Amsterdam kleiner zijn, dan men 
plan had ze te maken. 

Vervolgeus komt aan de orde vraag 11, luidende: »Is 
de aannemersstand in het algemeen gunstig te achten 
voor dc bouwkunst, de bouwheeren, de architecten, de 
ambachtsbazen en de werklieden?" 

!j De Voorzitter merkt op, dat ook deze vraag meer is 
i voorgekomen, lang geleden, maar dat die toen niet be

handeld werd. Het is hem aangenaam den heer BOSMAN, 
!j die aannemer is, tegenwoordig te zien en meent, dat hij 
i j de aangewezen persoon is om de discussie over deze vraag 
! in te leiden. 

De heer c. B O S M A N gelooft, dat anderen meer ouder
vinding zullen hebben dan hij als aannemer, maar voor 

I zooverre hij oordeelen kan, is de vraag zoo op eenmaal 
I niet gemakkelijk te beantwoorden. De aannemer heeft een 
| werkkring, die veelomvattend kan genoemd worden, en 

hij, als aannemer, kan de zaak niet beoordeelen van het 
: standpunt van den bouwkundige en dus de vraag niet 

geheel beantwoorden, zooals deze hier is gesteld. De aan
nemer oefent zijn beroep uit voor zijn dugeljjksch onder-

! houd eu het is zijn plicht, dit vooral in het oog te hou-
j den. Maar voor zoover hij kennis van bouwkunst heeft, 

gelooft hij, dat o. a. begrootingen door de bouwkundigen 
; somtijds wel lager gemaakt konden worden. Dat de aan

nemer een nuttigen werkkring heeft, gelooft hij wel. Deze 
toch moet het ambacht uitvoeren van den timmerman, 
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den schilder, den smid, enz. Muur eigenlijk is hij van 
meening, dat de vraag hier niet te huis behoort. 

De Voorzitter dankt den heer B O S M A N en acht zijne 
zienswijze als inleiding zeer geschikt. 

De heer J . o. V A N G E N D T J U . wenscht voor zich de vraag 
categorisch met ja te beantwoorden. De architect heeft 
veel tijd noodig om te werken aan zijn plan, en als deze 
het werk van den aannemer er bij moest verrichten, 
zouden velen bezwijken. Bovendien zal de aannemer het 
werk veel voordeeliger uitvoeren, aangezien hij steeds zijne 
aandacht wijdt aan het uitbesteden der werkloonen en 
het aankoopen van materialen. Hij beschouwt den aan
nemer als een groote ambachtsbaas. 

De heer J . u. L E L I M A N wenscht de 5 onderdeelen dezer 
vraag niet onvoorwaardelijk met ja te beantwoorden. 
Voor de bouwkunst acht hij, dat men ontwijkend ant
woorden kan, omdat de aannemer met de bouwkunst niets 
te maken heeft; met de vormenleer althans heeft hij niets 
uit te staan; dit is het werk van den architect, en de 
aannemer heeft er geen belang bij, als de vorm slecht 
is. Voor de bouwheeren is deze stand niet zelden voor
deel ig; deze is voor een groot deel in het leven geroepen 
door enkele misbruiken der ambachtsbazen, en hij gelooft, 
dat de bouwheeren soms zóó zijn benadeeld, dat ze naar an
dere middelen dan de vroeger bestaanden hebben omgezien. 
De aannemer echter zal voor het werk minder hart hebben 
dan de burgerbaas; de eerste zal uit eigen liefhebberij 
geene gebreken herstellen, maar voor den architect is deze 
stand zeker nadeelig. Men heeft goede aannemers, maar 
ook die minder hartelijk zijn, en de architect is het kind 
van de rekening. Zal een gebouw 100,000 gulden moeten 
kosten en is bijv. de minste inschrijver voor 80,000 gul
den aannemer, dan wordt de architect 1000 gulden in 
zijn honorarium benadeeld. Hij verheugt zich echter, dat 
thans vele heldere hoofden als aannemer de verantwoor
delijkheid op zich genomen hebben van alle ambachten 
en brengt hulde aan den ondernemingsgeest eii de be
kwaamheid der aannemers. De werkman gaat dikwerf' voor
uit door dezen stand. Hem is een voorbeeld bekend van 
een werkman, die bij een gewonen baas 8 gulden per 
week verdiende en thans bij een aannemer 20 gulden 
per week ontvangt. 

De heer c. B O S M A N wenscht eene kleine opmerking in 
het midden te brengen, naar aanleiding van het zeggen 
van den Voorzitter, dat het den aannemer onverschillig 
is of het werk minder goed is. Het is hem niet onver
schillig en wijst op het gebouw, waarin thans de verga
dering plaats heeft. Hij heeft dit gebouwd onder den heer 
i'. w. V A N G E N D T J G Z . als architect, en hij heeft alles ge
daan, wat hij kon, om het werk goed te voltooien. 

De heer j. H . L E L I M A N verheugt zich over de mededee-
liug van den heer B O S M A N ; hij geloofde ook niet, dat hij 

de kwade praktijken volgde, maar had het oog op andere 
minder welgezinde aannemers. Een goed aannemer is zeker 
een sieraad in zijn stand. Onder de vele voorbeelden 
wenscht hij echter één aan te halen, dat toch af te keuren 
is. Een bekwaam persoon had op eene pleistering van een 
gevel ingeschreven; een ander, als minder bekwaam be
kend staande, schreef' in voor '/, minder. Wat bleek later V 
Dat hij op geheime oogenblikken de specie niet volgens 
bestek bereidde, maar met surrogaten, en na verloop van 
korten tijd was het geheele werk defect. Zulke lieden 
moesten bekend gemaakt worden, opdat men zich voor 
hunne schandelijke handelingen zal kunnen wachten. 

Ten slotte wordt behandeld vraag 12, luidende : » Welke 
afdoende middelen zijn aan te wenden tegen het door
slaan van muren en de inwatering — steeds merkbaar 
door den uitslag — van de gedeelten muur onder raam-
dorpels en deksteenen?" 

De heer w. c. V A N G O O R leest het volgende voor, na
mens een ander, die insgelijks onbekend wenscht te blijven. 
De steller wenscht ook niet, dat men het beschouwt als 
een antwoord, maar alleen als opmerkingen; alleen kan 
de heer V A N G O O U zeggen, dat het van een steenhouwer is. 

«Dikwijls heeft het ook mij gehinderd, den uitslag on
der raauidorpels en dekstukken aan metselwerk of pleister
werk te zien, en ben ik niet mijne denkbeelden en op
merkingen tot het besluit gekomen, dat dit 1°. de schuld 
van den architect en 2°. van de concurrentie of het hoogo 
woord moet er maar uit, van den steenhouwer is. 

«Vroeger schijnt, als ik wel ingelicht ben, een derge
lijke vraag in de afdeeling Rotterdam der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst behandeld te zijn, waar 
men veronderstelde dat het regenwater, bij wind, tegen 
de afwatering op, tusschen deze en den houten onder-
dorpel opzoog en het water zich alzoo in het metselwerk 
ontlastte. 

«Nog nimmer heb ik een open voeg daartusschen ge
vonden, maar altijd goed sluitend en dicht geverfd. Dit 
veronderstelde kwaad heeft men willen voorkomen, door 
een band met sprong op den ondersteekdorpel te maken. 
Dergelijke dorpels zijn ook reeds in mijne werkplaats 
voor zeker gebouw gemaakt, maar, zooals ik reeds gezien 
heb. zonder baat. 

»Den uitslag van het metselwerk vindt men ook onder 
de kozijndorpels met vaste neuten, waar zeker de uitslag 
niet gevonden moest worden, indien de veronderstelling 
in bovengenoemde vergadering waarheid bevatte. 

«Volgens mijne opmerkingen ligt, zooals ik zeide, 1°. de 
schuld aan den architect, die dikwijls bij het maken van 
details op weinig overstek, en dikwijls nog minder op 
een goed waterhol nan den onderkant rekent; wordt het 
al eens goed geteekend, dan wordt het zelden zoo ge

maakt; 2°. ligt de schuld aan den steenbouwer, die, na 
met de noodige concurrentie een werk machtig geworden 
zijnde, zuinig op allerlei kleinigheden is. 

«De dorpels en dekstukken worden juist naar de tee-
keningen gemaakt; maar het waterhol (waar 't hier juist 
op aankomt), daar wordt, om 't zoo maar rondweg uit 
te drukken, maar wat van gemaakt, omdat deze holletjes 
aan den onderkant zijn en niet gezien worden. Daarbij 
komt nog dat de waterholen niet tot het einde doorge
slagen mogen worden. 

«Is er bij ongeluk door den werkman een wat diep 
waterhol in gemaakt, dan mist het nog het doel, juist 
doordien het niet doorgeslagen is, want het water loopt dan 
toch bij eenigen wind, aan de einden tegen het metselwerk. 

«Ofschoon deze antwoorden door geene formules te 
berekenen zijn, geloof ik dat mijne denkbeelden en op
merkingen op kleine zaken gewezen hebben, waarvan 
men bij nadere beschouwing overtuigd zal zijn, dat dit 
de kwaal is, en die daarom ook met geene voorbeelden 
behoeven bewezen te worden. 

»Onder alle kozijndorpels en dekstukkon vindt men den 
uitslag aan het metselwerk; alleen bij cordonbanden en 
dorpels mot lijsten, waaraan een voldoend waterhol zonder 
stuiten gemaakt is niet, dan slechts aan de voegen. 

«Het inwateren der voegen was met kleine onkosten 
te voorkomen, door het daaronder plaatsen van steenen 
of looden gootjes. 

«De afdoende middelen tot voorkoming van het door
slaan der muren onder raauidorpels en dokstukken, is dus, 
volgens mijne wijze van zien, alleen te voorkomen, door 
een goed overstek en goede op schot gewerkte diepe wa
terholen, waarvan ik voor de vergadering van bekwame 
vakmannen de modellen niet behoef aan te geven, maar 
gernstelijk aan hen kan overlaten." 

De heer J . H . L E L I M A N merkt op. dat, als een archi
tect een waterhol vergeet, de aannemer of werkman dit 

op eigen gezag moet aanbrengen. Hij acht het verder 
verkeerd, dat de ondermetseling later geschiedt, zooals in 
Amsterdam, in den laatsten tijd gebeurt en gelooft, dat 
ook dit eene oorzaak is voor inwatering. 

De heer J . w. B O E R B O O M S merkt op, wat het afdekken 
van muren betreft met Bentbeimer steen of andere zand
steen, dat de bovenste deeleu het eerst drogen, later 
gaandeweg de ondersten. Hij gelooft, dat het goed is om 
ook aan de onderste doelen moor gelegenheid tot drogen 
te geven, en dit kan geschieden door eene kleine ruimte 
te laten tusschen het muurwerk en de deksteenen, welke 
laatsten men van tijd tot tijd kan ondersteunen. 

De heer i>. .i. H . C Ü Y P E E S releveert, dat men bij afdek
king op slechts twee zaken hoeft te letten: 1°. dat het 
materiaal goed zij en 2°. dat de profileering niet te wen-
schen overbite. Zoo beide zaken onvolkomen zijn, is dit 
de schuld van den architect. 

De heer j. u. L E L I M A N deelt dit gevoelen en wijst er 
op, dat men een geschikt verband moet zoeken tusschen 
de verschillende materialen, een tusschenmateriaal als hot 
ware. Gaarne zou hij nu de discussion voortzetten, ware 
het niet, dat de tijd verstreken is. Hij brengt nogmaals 
hulde aan de afdeeling Arnhem voor de ontvangst en dankt 
de sprekers voor hunne deelname aan den gang der discus
sion. Hij gelooft niet, dat allo onderwerpen oven grondig en 
volledig behandeld zijn, doch meent, dat de gevoerde discus-
siën de kiem bevatten, waaruit later moor kan voortspruiten. 

Na opwekking tot werkzaamheid in dien zin bij de 
leden sluit hij de Bijeenkomst. 

Opgesteld overeenkomstig de aanteekeningen, 
gehouden ter 23e Algemeene Bijeenkomst 

en goedgekeurd door het Bestuur. 

Amsterdam, 
September 1873. 

H. W. XACHENIUS, 
l c Secretaris. 
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venhage, 27. 
Leiden. Vc.-slag der afdeeling —. 28. 
L E L I M A N ( J . H.) noemt deel aan de werkzaamheden der afdeeling 

Rotterdam, 31. 

LINSE (II ) neemt deel aan de werkzaamheden der afdeeling Rotterdam, 

31, 33. 
L O R E N T Z (W.) neemt deel aan de werkzaamheden dor afdeeling Rot

terdam, 32. 

MAAS GEESTERANUS (P.) neemt deel aan dc werkzaamheden der afdee
ling Rotterdam, 31. 

MARTINI U U Ï S (r. u. A.) neemt deel aan dc werkzaamheden der afdee
ling Rotterdam, 31. 

Metselsteen. De vraag: „Is machinale — te verkiezen boven steen 
uit dc hand gevormd? Dc bedoeling is. dat zoowel dc deugdzaam
heid van het work als dc juistheid van vorm cn schoonhei.1 van 
kleur in aanmerking wordt genomen." behandeld door den hoer 
j . j . VORMER namens de afdeeling Rotterdam, 79; besproken dooi
de hh. A . w. G E Z E L L E N , 85, 86; j . o. VAN GENDT JR. , 85: j . li. 

LELIMAN, 85; A. I.. VAN G E N D T , 86. 

MOI.EMANS (ii.) herkozen tot bestuurslid der Maatschappy, 21. 
MOLENAAR (L.) maakt zich bekend als de vervaardiger van het ont

werp plafond onder het motto: ..Vooruit," 22. 

O F F E N B K R C (W. J . J . ) Levensschets van —, 2; hulde gebracht aan dc 
nagedachtenis van —, 13. 

O n d c r w jj s in de verschillende bouwambachten ten t ij d c 
van dc gilden. Dc vraag: „Hoedanig was het — ? Is sedertdien 
tijd het ambacht «lat tot den bouw behoort, vooruitgegaan en in 
welke opzichten verschillen de openbare waardeering en do uitoefe
ning thans bij die van toon? Als er verbeteringen noodig zijn, op 
welko wijze kan men ze tot stand brengen ?" besproken door de 
bh. J . II. L E L I M A N , 115, 117, 118; 1'. I. II. C U Y P E R S , 117. J . G. 

SCIIRECDER, 117. 

Openbare werken. De vraag: „Is het voor gemeenten in hot 
algemeen aan tc raden, om dc — in eigen beheer of bij aanbeste
ding tc doen uitvoeren, en volgens welk van die stelsels moeten 
de bestaande werken onderhouden worden ?" gecombineerd met de 
vraag: „Wat hebben gemeentebesturen in het oog te houden bij dc 
uitbreiding van steden, den verkoop cn de inrichting van terreinen, 
het aanloggen van wegen, uit een hygiënisch, economisch, veiligheids-

Rapport der commissie van beoordeeling der ontwer
pen, ingekomen als antwoorden op de prijsvragen, uit
geschreven in 1871, 39; —, uitgeschreven in 1870, 47. 

RIETSCHOTEN (J. P. VAN> neemt deel aan de werkzaamheden der afdee
ling Rotterdam, 33. 

ROSE (W. N.) neemt deel aan de werkzaamheden der afdeeling 's-Ora-
oeiittaye, 27. 

Rotterdam. Verslag der afdeeling —, 30. 
R ij k s b o u w w c z e n. 18. 

S. 

S A L M (G. H.) verkozen tot bestuurslid der Maatschappy, 21. 
SARABEH {V..) neemt deel aan dc werkzaamheden der afdeeling 's-Gra-

venhage, 27. 
Sekagn en omstreken. Verslag der afdeeling —, 36. 
SINGELS (..) neemt doel aan de werkzaamheden der afdeeling 's-Gra-

venkaft, 27. 
Staat. De vraag: Op welk standpunt behoort dc — zich tc plaatsen 

ten opzichte van de kunst in het algemeen en van de bouwkunst 
in bet bijzonder?" besproken door de hh. J . H. L E L I M A N , 112, 113, 
114; r. J . n. CUYPERS, 113, 114. 

Slaat van ontvangsten en uitgaven der Maatschappy, 
god u rend e 1871, 20, 37. 

STAVEI. (.i. VAN) neemt deel aan dc werkzaamheden der afdeeling 
Zwolle, 35, 36. 

Straatbedekking. De vraag: „liet meer en meer toenemende ver
keer met rij- cn voertuigen in grootc steden en de zucht naar snel 
en gemakkelijk vervoer, stellen steeds hoogcr cisehen tot verbetering 
van dc straatbedekking; boe kan, buiten de bij ons gebruikelijke 
middelen, aan die cisehen worden te gcinuel gekomen en kan worden 
bewezen, dat eenig ander nieuw en beter bedekkingsmateriaal, zoo 
ten opzichte der duurzaamheid, als met liet oog op de kosten, den 
voorrang boven dc andere middelen verdient?" besproken door de 
hh. J . ii. LELIMAN, 86, 87: A. I.. VAN GENDT, 86, 87; j . o. VAN 

NI1TRIK, 86, 87; .!. F . MF.TZELAAR. 87; I. V E R D O N C K , 87. 

T . 

T A K (C. II. VAN DER) neemt deel aan de werkzaamheden der afdeeling 
Rotterdam, 32. 

T o c k e n i n g e n. t entoonges te ld ter 31c A l g . V e r g a -
d e r i u g, 23. 

T e n t o o n s t e l l i n g e n ie Parijs en Weent», 16. 
Toes p r aak van den V o o r z i t t e r tot open ing d e r 

31e A l g . Vergader ing , 1. 
Tras. De vraag: „Waarom wordt het — in metselwerken, vooral bij 

vriezend weder, afgekeurd ?" bchandold in dc afdeeling Leiden, 29. 

U . 

U i t b r e i d i n g van steden. De vraag: Wal hebben gemeente-
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besturen in bet oog tc houden bij de —, <len verkoop en dc inrich
ting van terreinen, het aanleggen van wegen, uit ccn hygiënisch, 
economisch, veiligheids- cn constructief oogpunt ?" gecombineerd met 
de vraag : „Is het voor dc gemeenten in het algemeen aan tc raden, 
om dc openbare werken in eigen beheer ot' bij aanbesteding tc doen 
uitvoeren, en volgens welk van die stelsels moeten dc bestaande 
werken onderhouden worden f" behandeld door den heer A. W. OE-
ZELI.KN, 57 ; besproken door de hh. J n. L E L I M A N , 60, 61; A. W. 

G E Z E L L E N , 60; C. R. VAN H U W E N , 61. 

U i t l o g eener gemeente. De vaaag: „Is bet wenschelijk bij 
een belangrijken —, dit door de gemeente zelve te doen uitvoeren, 
of wel, volgens vastgesteld programma, dit aan particuliere industrie 
over te laten'/" behandeld door den heer r. w. VAN OENDT, 107; 
besproken dooi de hh. j . 11. LELIMAN, 110, 111 ; r. J . H . CUÏI 'ERS, 

110 ; A. VAN CUTLKNBtTROH .III., I l l ; .?. O. VAN GENDT JR. I l l ; 
I . D E K K E R , 111. 

U i t n o o d ig ingen door de Maatschappij ontvangen, IS. 

V. 

Ve r d i c n s t • m e d n i 1 1 c door de Maatschappij behaald op de 
Weonor Wereldtentoonstelling, 107. 

V e r g a d e r i n g . Verslag der 31c Algemeene —, 1. 

| V Ë B H E V (J.) Levensschets van —, b; hulde aan de nagedachtenis van — 
j gebracht, 10, 13. 

V E R M A A S (P.) neemt deel aan dc werkzaamheden der afdeeling Rot
terdam, 32. 

V e r s l a g van den S e c r e t a r i s over 1872, 15. 
V R E E S W I J K (J. M ) maakt zich bekend als dc vervaardiger van het 

ontwerp bibliotheek, onder het motto: „die aan don wegh timmert, 
hoeft veel bcrichts," 61, 

V R I E S (D. DE) neemt deel aan de werkzaamheden iter afdeeling Rot
terdam, 31, 33. 

w . 

W A K K I E (II.) neemt deel aan de werkzaamheden der afdeeling Rot
terdam, 31. 

W I E R D A WZ. (S.) maakt zich bekend als de vervaardiger van het ont
werp bibliotheek onder het motto: „a la renaissance," 22. 

W I J S (J. J . C . DE) neemt deel aan de werkzaamheden der afdeeling 
't-Graveuhage, 27. 

Zwolle. Verslag der afdeeling —, 33. 



ONTWERP VAN EEN BETIMMERD PLAFOND VOOR EENE ZAAL IN EEN 

als antwoord ingezonden op de 3 ieprijsvraa£ van hel jaar 1872 
d o o r d e n Heei L. M.MOLENAAR, k VL1SS1NGEN 

M M on ptwgiéiifi m true prmie nmfxS w ImrfrJ. 

PLAAT 1. 
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Schaal l a 5 0 . 
S M.I., 
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