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D E G E M E E N T E W E R K E N T E DORDRECHT, 
door den Heer J . A. VAN DER KLOES, directeur der gemeentewerken aldaar. 

(Met vijf platen, pi. I—V.) 

Onder de sedert 1873, onder mijne leiding alhier 
uitgevoerde werken zijn er eenige, die mij belang
rijk genoeg voorkomen om in wijder kring bekend 
gemaakt te worden. Het is mijn voornemen dit te 
doen door middel van eenige vervolgstukken in de 
B o u w k u n d i g e B i j d r a g e n . Ik geef aan dezen 
vorm de voorkeur, omdat ik daardoor beter clan an
ders in staat zal zijn de werken die in verschillende 
opzichten met elkander in verband staan, in hun 
onderlingen samenhang te beschrijven. 

In de eerste plaats wensch ik een overzicht te 
geven van het thans voor het grootste gedeelte 
uitgevoerde 

Bemalingsplan der gemeente Dordrecht. 

Tot goed begrip van het groot belang dat Dor
drecht heeft bij de uitvoering van dit ontwerp, is 
het noodig vooraf eene beschrijving te geven van de 
ligging der gemeente, en haar tegen woo nligen water
staatstoestand te vergelijken met den vroegere. 

Uit dit oogpunt beschouwd, bestaat zij uit vier 
afdcelingen als: 

1°. De B u i t e n s t a d , zijnde het buitendijks ge
legen gedeelte, dat nagenoeg rondom door de rivier 
de Oude Maas (aan het boveneind der stad Mcrwede 
geheeten) en hare open havens wordt besproeid. 
Deze afdeeling is hoog genoeg gelegen om gecne 
bemaling noodig te hebben, en wordt alleen bij bui
tengewoon hooge waterstanden gedeeltelijk geïnun
deerd. Zij blijft dus in dit opstel verder buiten 
beschouwing. 

2°. De B i n n e n s t a d . Deze wordt ten westen 
en ten noorden begrensd door den rivierdijk, be-

Dl . X X I V . 

kend onder de benamingen van Prinsenstraat, Voor-
] straat, Riedijk, Blijenhoek en Vest, en ten oosten 

en zuiden door de Spuihaven, gedeeltelijk ook wel 
St.-Joris- en Vriesehaven genoemd, zijnde een door 

'! sluizen afgesloten rivierarm. 
3°. De P o l d e r s t a d , aan de west- en noordzij-

I den begrensd door het gedeelte van den dijk, 
; bekend onder den naam van Hoogt, de bovenge-
' noemde Spuihaven en den Noordendijk, ten oosten 

door den Groenendijk, ten zuidoosten door de Tou-
lonsche laan, ook wel Kluizenaarspad genoemd, en 

!• ten zuiden door den Staatsspoorweg. 
4°. De L a n d e r i j e n , ten noorden begrensd door 

de polderstad en overigens door de grenslijn tus
schen de gemeenten Dordrecht en Dubbeldam inge
sloten. Onder deze afdeeling zijn niet begrepen de 
onder de gemeente Dordrecht gelegen landerijen ten 
noorden van den Reeweg. Deze laatsten behooren, 
wat hunne bemaling betreft, tot het waterschap //de 
Vier polders." 

De buitenstad is op de hierbij behooiendc situa-
tickaart (plaat I) met eene gele, de binnenstad met 
eene karmijnroode, de polderstad met eene oranje, 

p de landerijen zijn met eene groene tint gekleurd. 
Het verschil in waterstand op de rivier voor de 

stad, ten gevolge van eb en vloed, is gemiddeld 
1.45 M . De gewone laag waters tand is gemiddeld 
0.15 M . -4 A . P., de gewone hoogwaterstand gemid
deld 1.30 M . + A . P. De laagst bekende water-

li stand is 0.90 M . -f A . P., de hoogst bekende 3.49 
M . + A . P. 

Door middel van dit verschil in waterstand wordt 
het water der Spuihaven, alsook haar zijtak, de 

|| Beeldjeshaven, tweemaal per etmaal ververseht; zoo 
1 



— 3 — — 4 — — 5 — — 6 — 

ook de grachten der binnenstad met hare zooge
naamde doode spranten. De sluizen blijven bij iedere 
spuiing ongeveer vier uren geopend; zij worden ge
sloten, des zomers bij een waterstand van 0.50 M . 
+ A . P. , des winters van 0.30 M . + A . F. 

Tot vóór enkele jaren was de Singel de water-
schapsgrens tusschen Dordrecht en het waterschap 
'/de Vier polders." Van afmaling der Spuihavcn in 
geval van langdurigen gesloten stand der sluizen bij 
hoog wintenvater was geen sprake. Ook de grach
ten der binnenstad werden niet clan gebrekkig be
malen. In vroegeren tijd heeft tot dat doel aan 
den Blijenhoek een waterwerktuig bestaan, dat door 
vier paarden werd in beweging gebracht. Dc in
richting daarvan is mij niet nader bekend geworden; 
alleen vernam ik, dat de opvoer van het water ge
schiedde door middel van een scheprad, dat het 
alleen voor zeer beperkte opvoerhoogtc geschikt was 
en bij veel krachtsverbruik weinig nuttig eti'ect le
verde. Het werd later, ongeveer 1846, vervangen door 
eene locomobiel die eene pomp in beweging bracht, 
doch ook niet aan de vereischten schijnt voldaan te 
hebben; zij werd in lS(i(i weder van de hand gedaan. 

Als men nu in aanmerking neemt, dat te Dor
drecht sedert eeuwen het système (?) Ubre tot af
voer der faecaliën in gebruik is geweest, en dat na 
verloop van tijd in de binnenstad verschillende grach
ten zijn gedempt, waardoor de gelegenheid tot wa
terberging aanmerkelijk werd verkleind, dan behoeft 
men niet te vragen wat de natuurlijke gevolgen wa
ren van zoodanigen toestand; cn na lezing van het 
bovenstaande zal ongetwijfeld niemand er zich over 
verwonderen, dat Dordrecht ten opzichte van den 
openbaren gezondheidstoestand niet gunstig bekend 
heeft gestaan. 

Zoodra de sluizen, ten gevolge van voortdurenden 
hoogen stand van het buitenwater, een tijd lang ge
sloten waren gebleven, werd een groot deel van de 
binnenstad, zoo ten gevolge van het onvermijdelijk 
lekken der sluizen en door het verbruikswater, dat 
grootendeels onmiddellijk uit dc rivier werd getrok
ken, als door het hemelwater, dat juist in tijden van 
hoog water meestal overvloediger valt dan anders, 
geïnundeerd, cn steeg natuurlijk ook het peil der 
Spuihavcn. Bleef deze toestand eenigen tijd aanhou
den, dan tapte men, voor zoover het verschil in wa
terstand dit toeliet, de ondergeloopen binnenstad in 
de Spuihavcn af. Het is gebeurd, dat deze haven, 

i waaruit velen hun drinkwater trokken en nog trek
ken, gedurende weken afgesloten bleef en in stin
kenden toestand verkeerde. De Beeldjeshaven stond 
dan even hoog en trad op het laagste punt, aan 
haar doode eind (den zoogenaamden hondenhemel) 
bij het kruispunt van den Singel en den Spuiweg, 
buiten hare oevers, zoodat het water der stad in 
het bemalingsgebied der //Vier polders" overliep. De 
Beeldjeshaven kan sedert 18(57, door middel van eene 
sluis van de Spuihavcn, geïsoleerd en daardoor op 
lageren waterstand gehouden worden, doch ook dit 
is geen afdoend middel voor langen duur, zooals 
bleek tijdens het hooge water in het begin van den 
winter van 1873—1870, toen, terwijl deze sluis ge
sloten bleef, het water der Spuihaven op het laagste 
gedeelte van de daarmede evenwijdig loopende straat, 
het Kromhout genaamd, overliep en langs dien weg 
toch in dc polderstad terecht kwam. 

In de bemaling van de grachten der binnenstad 
werd sedert 1S07 voorzien door eene centrifugaal-
pomp met locomobiel, staande onmiddellijk achter 
de sluis aan de uitmonding der hoofdgracht in de 
Voorstraatshaven, tusschen de Groote en de Kleine 
Spuistraat. Zij werd, na de voltooiing van het stoom
gemaal aan dc Mij l , in het begin van 1876, naar 
een der buitenpolders van de gemeente overgebracht. 

In die negen jaren heeft dc locomobiel uitstekende 
diensten aan de binnenstad bewezen. Zij verbruikte 
naar verhouding echter zeer veel steenkolen, hetgeen 
ten deele te wijten was aan hare ongunstige plaat
sing (zij moest namelijk al het op tc voeren water 
over de schuiven der sluis heenwerken) en kon in 
tijden van langdurig hoog buitenwater slechts ter 
nuuwernood hare taak naar eisch volbrengen. Zij 
werkte dan dag en nacht door en verslond massa's 
Engelsche kolen, zonder te kunnen beletten dat het 
binnenwater langzaam bleef rijzen. 

A l het stads water, dat op de boven beschreven 
wijze binnen het bemalingsgebied der '/Vier polders" 
geraakte, moest natuurlijk door de maal werktuigen 

I van dat waterschap worden weggesehaft. Vandaar 
voortdurende geschillen tusschen het bestuur dei-
gemeente en dat van genoemd waterschap. Met het 
oog op den overlast, die beide partijen van zooda
nigen toestand op den duur ondervonden, wekt het 
bevreemding, dat daarin niet reeds voor jaren dooi
de eene of andere overeenkomst werd voorzien. Het 
is hier echter niet de plaats om na te gaan welke 

hinderpalen daaraan hebben in den weg gestaan; 
genoeg zij het te vermelden, dat na langdurige on- j 
derhandelingen in het begin van 1873 eindelijk eene 
overeenkomst tot stand kwam, waarbij de grenzen 
van het waterschapsgebied van Dordrecht werden 
uitgebreid, in den zin als in den aanvang van dit 
opstel is beschreven, en ook de overige tot hiertoe 
bestaan hebbende administratieve moeielijkheden, waar
onder er waren van zeer ingewikkelden aard, op af
doende wijze werden geregeld. Ik acht het niet 
noodig, hieromtrent in meerdere bijzonderheden te 
treden; de hoofdzaak is dat deze overeenkomst de 
eerste stap was tot verkrijging eencr eigen bemaling 
voor Dordrecht, eene zaak van onberekenbaar nut 
voor deze gemeente. Zij verkreeg daardoor in eigen
dom de twee binnen hare grenzen gelegen water
molens en kon dus, voor zoover wind en buitenwa
terstand dit veroorloofden, vooreerst althans zelf in 
de bemaling van polderstad en landerijen voorzien, 
en, na aanleg van twee duikers langs den Spuiweg, 
ook de Beeldjeshaven door aftapping in den polder 
op peil houden, onafhankelijk van den waterstand 
in de Spuihaven. 

Daarop werd mij opgedragen het vervaardigen van 
een uitgewerkt plan tot bemaling der gemeente door 
stoom. Het ligt voor de hand dat ik, alvorens daar
toe over te gaan, de denkbeelden van mijn ambts
voorganger, den heer H . L I N S E , omtrent bemaling 
en rioleering der stad, vervat in de brochure door 
hem in Januari 1871 aan het gemeentebestuur in
gezonden, tot een punt van de meest nauwgezette 
studie had te maken. Ik heb mij op verschillende 
hoofdpunten daarmede niet kunnen vercenigen, doch 
ben, met het oog op het gewicht der zaak, en de 
moeite door mijn voorganger daaraan besteed, niet 
dan na rijp beraad overgegaan tot bet doen van 
anders luidende voorstellen. 

Mijn bemalingsontwerp werd in de eerste dagen 
van Januari 1871 bij het dagelijksch bestuur inge
diend en in het laatst van Februari daaraanvolgend 
een uitgewerkt plan van een stoomgemaal aan de 
Mij l . Het Bestuur achtte de zaak van te groot be
lang, om niet, alvorens eenig voorstel tot uitvoering 
te doen, daarover nog het gevoelen van één of meer 
deskundigen in te winnen. Dit denkbeeld vond bij 
mij onmiddellijk ingang, cn het gevolg daarvan was, 
dat dc heeren L . A . R E U V E N S , hoofdingenieur van 1 

den Waterstaat te Arnhem, en J . G . V A N G E N D T J R . , 1 

ingenieur tc Amsterdam, werden uitgenoodigd, hunne 
meening omtrent de ingekomen ontwerpen te doen 
kennen. 

De plannen mochten mcerenrlcels de goedkeuring 
van genoemde heeren wegdragen; op sommige pun
ten werden zij echter door hen, in overleg met mij, 
verbeterd en uitgebreid. Daardoor ontstond intus-
schen een aanmerkelijke vertraging in deze aangele
genheid; het volledig advies van bedoelde ingenieurs 
kwam namelijk eerst in liet laatst van November 
1874 in. 

Overeenkomstig het aldus gewijzigd ontwerp, waar
van de kosten globaal werden geraamd op f 170,000, 
werd, nadat door mij de uitgewerkte teekeningen 
der voornaamste onderdeden van het ontwerp waren 
in gereedheid gebracht, in de gemeenteraadszitting 
van 23 Februari 1875 besloten, over te gaan tot de 
uitvoering van: 

1°. E e n s t o o m g e m a a l aan het benedeneind 
der gemeente in de buurtschap genaamd //de M i j l , " 
met drie direct werkende hevelcentrifugaalpompen 
van verschillend vermogen, ter vervanging van de 
beide bestaande poldermolens en van het stoomtuig 
tusschen de beide Spuistraten; 

2°. F e u p l a a t i j z e r e n z i n k e r , wijd 1.10 M . 
in middellijn, door de Spuihaven, onmiddellijk boven 
de Spuibrug, tot verbinding van de grachten der 
binnenstad met den vliet naar het stoomgemaal; 

3°. E e n g e m e t s e l d r i o o l , wijd 1.10 M . in 
middellijn, door den Spuiweg van af den beschreven 
zinker tot in de noordelijke bcrmsloot langs den 
Staatsspoorweg; 

4°. De werken benoodigd voor eene g e h e e l af
g e s c h e i d e n b e m a l i n g van d c b i n n e n - c n 
p o l d e r s t a d en van de b i n n e n dc g r e n z e n 
der g e m e e n t e g e l e g e n l a n d e r i j e n ; 

5". E e n i n l a a t d u i k e r van uit de Houthaven 
(eene open haven) door den Noordendijk tegenover 
den Singel, zoo tot doorspoeling van de watergan
gen en riolen der polderstad, als tot vochthouding 
van de landerijen en drenking van het vee. 

Van het denkbeeld eencr geheel afgescheiden be
maling der landerijen, onafhankelijk van die der 
binnen- en polderstad, komt de eer toe aan de hee
ren R E U V E N S en V A N G E N D T , zoo ook van dat van 

een inlaatduiker door den Noordendijk. Ik kan niet 
nalaten eerstgenoemd denkbeeld tc roemen als ccne 
bij uitstek nuttige verbetering van mijn ontwerp. 
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Wat den inlaatduiker betreft, zal het na verloop van 
tijd blijken, in hoever de aanleg daarvan noodzakelijk 
was. Ik kom op beide punten nader terug. 

A l spoedig nadat liet boven omschreven raadsbe
sluit was gevallen, kon met de aanbesteding van 
ecnigc der daarbij bepaalde werken een aanvang 
worden gemaakt. Dit geschiedde in de hierna ge
melde volgorde: 

Den 22"™ Maart 1875 de zinker dooi
de Spuihaven ; aannemer werd de Ko
ninklijke Nederlandsche Grofsmederij te 
Leiden voor / 10771.— 

Den 15' l c n April het riool door den 
Spuiweg en een gedeelte riool aan de 
stadszijde van den zinker; aannemers 
werden L . J . V A N OEN S T E E N H O V E N 
& C°. te Dordrecht; de kosten van dit 
werk hebben, met inbegrip van het 
bijwerk, bedragen » 19455.37è 

Aan vernieuwing der bestrating, om
legging van gasleidingen, verlenging van 
bestaande riolen, tot verbinding van den 
zinker met dc grachten der binnenstad 
enz. werd bovendien nog betaald . . // 3718.84è 

Den ]5 l l c" April werden insgelijks aan
besteed dc gebouwen cn verdere wer
ken voor het stoomgemaal aan de M i j l ; 
aannemer werd C . V A N D E R W I E L te 
Dubbeldam voor ƒ 39469.—, welke som 
door verschillend bijwerk en de herstel
ling van schaden door het werk ver
oorzaakt, werd verhoogd tot . . . u 41590.98 

Het leveren en stellen der machine
rieën en stoomketels voor dat gemaal 
werd in de maand Apri l ondershands 
aanbesteed aan C. P O K te üelfshavcn, 
eenig agent voor Nederland van de 
firma G W Y N N E & C ° „ Essexstreet, Strand-
works te Londen, voor ƒ44385 .— , na 
aftrek van eenig minder werk . . . // 44165.— 

Den l ( ) l l o n Mei werden aanbesteed 
ecnigc werken ten dienste der water-
loopen als: 

l iet afbreken van een stecnen wacht-
hcul cn het daarvoor in de plaats bou
wen van een houten bruggetje in de 
voormalige bovenboezemkade bij den 

Over te brengen /119701.20 

Overgebracht /119701.20 
Zuidendijk, waarvan C. D E BOIIST aan
nemer werd voor ƒ 1 0 9 8 . — , welk be
drag door eenig bijwerk werd verhoogd 
tot » 1151.33 

l iet maken van een houten zinker 
in den landerijenvliet, onder den Stads-
vliet cn den Brouwersdijk; aannemer 
werd L . H O L L A N D E R voor ƒ 1200.—. 
Na aftrek van het niet verwerkte ge
deelte van den extra post, bedroegen 
de kosten van dit werk ti 1183.66 

Dc uitdieping van een gedeelte van 
den Stadsvliet, waarvan aannemer werd 
S. V A N 'T V E R L A A T voor ƒ 5557. —; 
tijdens de uitvoering werd hem tevens 
de uitdieping van liet overblijvend ge
deelte van dien vliet opgedragen, als
ook het leggen van ecnigc dammen tot 
afscheiding tusschen het stads- cn lan-
derijenwatcr. Dc gezamenlijke kosten 
dezer werken bedroegen « 7876.71 

Voor rekening der gemeente werd 
door de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, door den Staats
spoorweg in dc nabijheid der algemeene 
begraafplaats, een duiker voor lande-
rijenwater gelegd, bestaande uit gegoten 
ijzeren buizen, wijd in middellijn 1.10 
M . , waarvan dc kosten beliepen . . » 1262.69 

Voor het opnemen van een in het 
kruispunt van den Parallelweg en den 
Dubbeldamschen weg aanwezigen gego
ten ijzeren duiker en het daarvan sa
menstellen van twee duikers voor het 
landerijenwater (één in een dam nabij 
den voormaligen beneden molen en de 
ander in den straatweg naar Willems
dorp) werd betaald " 543.50 

Voor het maken eener barrage met 
klep van gecreosoteerd dennenhout in 
de sloot langs den Parallelweg bij den 
Spuiweg, tot terughouding van het water 
uit de binnenstad bij de spuiing der 
grachten " 408.60 

Voor het leggen van een duiker met 
klep tot tijdelijke verbinding van stads-

Over te brengen ƒ132127 .69 

Overgebracht ƒ132127 .09 
en landerijenwater, met eenig schoei-
ingwerk " 222.84 

Voor tijdelijke bemaling der gemeente 
door middel van het stoomgemaal der 
wVier polders" aan den Noordcndijk, 
tijdens den bouw van het stoomgemaal 
aan de Mij l , waarvoor het noodig was 
een noodduiker aan te brengen in den 
grensweg" bij den Krommendijk, cn 
cenige barrages te plaatsen in den 
Noordpolder, niet inbegrip van steen-
kolenverbruik, loon voor den machi
nist, enz a 2800.52 

Aan salaris voor buitengewoon toe
zicht, reiskosten enz., ongeveer. . . // 1600.— 

Te zameii ƒ 130751.05 
A l de bovengenoemde werken zijn in den loop van 

het jaar 1875 voltooid, en daarmede is in de bema
ling van binnen- en polderstad op afdoende wijze 
voorzien. 

De afzonderlijke bemaling van de landerijen kwam 
nog niet tot stand, aangezien onderhandelingen, door 
het gemeentebestuur aangeknoopt, om de beschik
king te verkrijgen over het daartoe benoodigd ter
rein, niet slaagden. Om daarin te voorzien is aan 
de Hooge Regccring eene onteigeningswet aange
vraagd, welke door dc Staten-Generaal is aangenomen. 
Deze aangelegenheid zal naar alle waarschijnlijkheid 
na verloop van enkele maanden haar beslag krijgen. *) 

Van hoe groot belang het is, dat de landerijen, 
onafhankelijk van den waterstand in den Stadsvliet, 
afzonderlijk kunnen worden bemalen, is in den loop 
van het jaar 1876 herhaaldelijk gebleken. In het 
voor- en najaar moest telkens de Stadsvliet eenigen 
tijd op lager peil worden gehouden, ten einde het 
landerijenwater daarin te kunnen doen afstroonicn. 
De polderstad werd alsdan door het dichtschoreu van 
de klep in dc barrage bij den Spuiweg (zie bladz. 18) 
van de bemaling afgesloten, ten einde het water in dit 
gedeelte van het bemalingsgcbied op peil te kunnen 
houden. In den zomer daarentegen kostte het meermalen 
moeite, bij de bemaling der stad genoeg water in dc 
polderslooten te houden. Een en ander veroorzaakte 
nu en dan groot ongerief aan de eigenaars en pach
ters der landerijen. Door de afzonderlijke bemaling 

*) Zie hieromtrent <lc hitore iinntcckciiinycn aan het slot vnn dit 
opstel. 

daarvan zal dus in eene dringende behoefte worden 
voorzien. 

Wat den ontworpen inlaatduiker door den Noor
dcndijk betreft, daarvan ligt een uitgewerkt plan ge
reed, doch deze is nog niet uitgevoerd, in afwachting 
van dc resultaten der ontworpen en voor een groot 
gedeelte reeds uitgevoerde verschwaterleiding door 
de buitenwijken. Ik hoop namelijk door middel van 
deze waterleiding, in verecniging niet de bestaande 
inlaten, op voldoende wijze te kunnen voorzien in de 
behoefte aan doorspoeling der waterloopen van pol
derstad en polder, vochtliouding van het land en dren
king van het vee. Mocht deze hoop worden verwe
zenlijkt, dan zou daardoor eene besparing van / 14000 
ii ƒ 15000 cn bovendien het voordeel worden ver
kregen van te allen tijde versch water te kunnen in
laten, iets wat door den ontworpen inlaatduiker van 
uit dc Houthaven niet het geval zou zijn, tenzij deze 
haven over hare geheele lengte werd uitgediept en 
aan beide zijden van beschoeiingen voorzien, zonder 
welke zij, zooals de ondervinding heeft geleerd, niet 
op diepte te houden is. 

Het is mijn voornemen na de voltooiing van de 
genoemde waterleiding deze in een volgend opstel 
afzonderlijk te behandelen; ik zal daarbij gelegenheid 
hebben op de doorspoeling der slootcn en riolen te
rug te komen, en mede te doelen in hoever het mij 
gelukt zal zijn, de doorspuiing der verschwaterleiding 
daaraan dienstbaar te maken. 

Dan blijft nog over, de riolcering der gemeente in 
haar geheel in het bemalingsplan passend te maken. 
Hij den aanleg van nieuwe riolen, (zooals bij voor
beeld de kortelings voltooide riolcering van het bouw
terrein der gemeente tusschen den Singel en den 
weg achter 's lands werf, in verband met den bouw 
van het nieuwe ziekenhuis) wordt dit natuurlijk in 
het oog gehouden. De verbetering der oude riolen 
zal trapsgewijs kunnen geschieden, cn grootcndeels 
langs den weg van gewoon jaarlijksch onderhoud 
kunnen gevonden worden. 

De voltooide werken van het bemalingsplan vorderen, 
wat constructie en wijze van uitvoering aangaat, 
eene uitvoeriger beschrijving. Ter bevordering der 
regelmatigheid zullen wij ons daarbij houden aan de 
volgorde waarin zij zijn uitgevoerd en daarom in de 
eerste plaats in eene nadere beschouwing treden van 

den zinker door de Spuihaven. 
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Deze zinker (zie plaat II en III) is gelegd ann de 
bovenzijde der Spuibrug op ongeveer 9 M . uit liet 
hart daarvan. Hij bestaat uit eene waterpas liggende 
cilindervormige plaatijzeren buis ter lengte van on
geveer 25 M . in de as genieten, wijd 1.10 M . in 
middellijn, aan weerszijden der haven door middel 
van een onder eene helling van 2 op 1 oploopend 
gedeelte, lang in de as gemeten ongeveer 5.10 M . , 
verbonden met ecu ijzeren rechtstandkoker, wijd 
1.50 M . in het vierkant, waarin dc noodige afslui
tingen, hieronder nader beschreven. Tot aansluiting 
der rechtstandkokers aan de gemetselde riolen, zijn 
zij voorzien van aangeklonken tuiten. De rechtstand
koker aan dc stadszijde is voorzien van een afsluit- j 
huren waterinlaat van uit dc Spuihaven, bestaande j 
uit gegoten ijzeren buizen, wijd 1.10 M . in mid
dellijn. 

De bodem van het waterpas liggende gedeelte van 
den zinker ligt op 4 M . -f A . P., dat is 1.70 M . 
beneden den havenbodem. 

Dc bovenkant der fuiideeriiigvloeren der beide recht
standkokers ligt op 2.10 M . 4- A . P. 

De oploopende gedeelten der zinkerbuis monden 
in de rechtstaudkokers uit op 1.80 M . A. P. 

De bodem van het gemetseld riool aan de stads-
zijde ligt bij de aansluiting van den rechtstandkoker ! 
op 1.23 M . H- A . P., en dat aan de polderzijde op 
1.50 M . + A . P . ; de bovenkant der randen van de 
rechtstandkokers op 2.20 M . + A. P. Hunne binnen-
werksche hoogte is ongeveer 4.35 M . 

De zinkerbuizen zijn vervaardigd van ketelplaat
ijzer, dik 12.7 n iM. , niet overlappen van 9 c M . aan 
twee kanten dichtgekookt, en met eene rij klinkbou-
ten aaneeiibcvcstigd. De aansluiting van het water
pas aan de hellende gedeelten van den zinker en 
van laatstgenoemde aan de rechtstaudkokers is ge
schied door middel van naar het beloop gesmede 
aangeklonken flensranden van gelijkzijdig tapsch hoek
ijzer van 10.10 cM. zijde en 20.S K ü . gewicht 
per M . 

De wanden en bodems der beide rechtstandkokers 
zijn insgelijks samengesteld uit ketelplaatijzer, dik 
12.7 n iM. De hoeken worden gevormd doorstaande 
hoekijzers, waartegen het plaatijzer waterdicht is ge
klonken. Ilct hoekijzer is gelijkzijdig tapsch, van de
zelfde zwaarte als het voor de aansluitingen der zin-
kerbuizen gebezigde. De wanden der rechtstaudko
kers zijn aan de buitenzijde met dito hoekijzers ver

sterkt, horizontaal aangebracht op onderlinge afstan
den van ongeveer 1.10 M . , en aan het boveneind 
van een rand van dito hoekijzer voorzien, tot dracht 
voor de windwerken der schuiven en tot aanhechting 
van de deksels door middel van schroefbouten. Tot 
bevestiging der bodems waren in het bestek dito 
hoekijzers rondom dc kokers beschreven. Onder de 
uitvoering is daarvan eenigszins afgeweken: de staande 
hoekijzers van iederen rechtstandkoker zijn name
lijk twee aan twee, door een waterpas liggend hoek
ijzer lungs den bodem met kwartcirkelvormig opge
bogen einden tot een geheel vereenigd, ongeveer in 
den vorm van een hoefijzer; langs de aldus afge
ronde hoeken van de twee overstaande wanden zijn 
de platen der twee andere overstaande wanden om
gebogen en onmiddellijk aan dc bodemplaten vastge
klonken. (Zie fig. 1 cn 2 van plaat III.) 

Op de horizontale naden der wandplaten, en ook 
op die der bodems, moesten volgens het bestek aan 
de binnenzijde strippen worden geklonken van staaf-
ijzcr, dik 10,10 c M . bij 12.7 mM. Tot nadeel van het 
werk, vooral wat betreft de dichtheid der na tc mel
den schuiven, is van deze constructie afgeweken. 
Overeenkomstig een voorstel van den aannemer zou
den dc platen met omgesmede overlappen aan elk
ander geklonken worden, waardoor de binnenkant 
der wanden geheel vlak, cn de waterdichte bevesti
ging van de schuifleiders daarop zeer in de hand 
gewerkt zou worden. (Zie fig. 2 van plaat 111.) Hij 
de aankomst der rechtstaudkokers bleek echter, dat 
de platen niet met omgesmede overlappen, maar op 
dc wijze van dakpannen plat over elkander waren 
geplaatst en vastgeklonken (zie fig. 1 van plaat 111.) 
Tusschen de platen en de schuifleiders waren dien
tengevolge spievormige openingen ontstaan, die met 
houten spanen waren gedicht. Waarom dit werk 
niet onvoorwaardelijk kon worden afgekeurd, zal uit 
het onderstaande blijken. Vervolgen wij eerst de 

! beschrijving van den zinker. 
De rechtstandkoker aan de stadszijde bevat twee 

schuiven S' en S'J (zie pl. TI); dc eerste dient om 
hem van het riool naar de binnengrachten, de andere 
om hem van den zinker te kunnen isolccren. 

De inlaat van uit de Spuihaven is aan de buiten
zijde door middel van eene schuif S1 en binnen den 
rechtstandkoker door eene zelfwerkende klep K af
gesloten. 

Door deze inrichting kan men: 

1°. de binnengrachten door den zinker en het 
riool in den Spuiweg in den Stadsvliet naar het 
stoomgemaal aftappen; daartoe worden dc beide 
schuiven S' en S : in den rechtstandkokcr aan de 
stadszijde geopend; de schuif S' van den inlaat uit 
de Spuihaven blijft gesloten en de waarborgklcp K 
binnen den rechtstandkoker wordt door den druk 
van het water der binnengrachten, ingeval de water
stand aldaar hooger mocht zijn dan in de Spui
haven, vanzelf dicht gehouden. 

2". De Spuihaven op dezelfde wijze in den Stads
vliet doen afloopen; de schuif S' van den inlaat en die 
binnen den rechtstandkoker aan den kant der zinker
buis S" worden geopend, de waarborgklep opent zich 
vanzelf; de schuif S' aan den kant van het riool naar 
dc binnengrachten blijft gesloten. 

Ten 3" zijn de beschreven schuiven bestemd om 
te dienen tot afsluiting van de zinkerbuis, ingeval 
men deze, hetzij tot reiniging, hetzij tot inspectie, 
mocht willen droogpompen. Te dien einde is in den 
rechtstandkokcr aan dc polderzijde nog eene schuif 
S* voor den mond van het riool in den Spuiweg 
aangebracht. 

De schuiven en de klep zijn vervaardigd van 
ijzeren platen, dik 10 niM. beweegbaar, in gegoten 
ijzeren leiders, tegen de kokerwanden met schroef
bouten bevestigd. De schuiven zijn aan de onder
en boveneinden voorzien van tapsche ijzeren sluit
regels, die bij gesloten stand der schuiven aan
sluiten tegen dito ijzeren regels, aan de kokerwanden 
vastgeklonken. 

Iedere schuif is voorzien van eene tandreep en 
windwerk van gesmeed ijzer in gegoten ijzeren kast. 
Tegen de waarborgklep is een sluitrand bevestigd 
van eikenhout, zwaar 4'» bij 10 c M . 

De rechtstandkokers zijn afgedekt met luiken van 
geribd plaatijzer, dik 0 mM. , rustende, behalve op 
de boven beschreven hoekijzeren randen, op T ijzers 
van 0.8 K G . gewicht per M . , aan de einden in ge
goten ijzeren stoeltjes dragende. 

Alle afzonderlijke deelen der ijzerconstructie zijn 
rondom tweemaal met ijzermenie van Audrichem ge
verfd cn daarna tweemaal gekoolteerd. 

De aanvulling rondom de zinkerbuis is geschied 
met zuiver rivierzand. 

De geschiedenis van het werk is deze. De zinker 
werd, als boven is gezegd, bij openbare aanbesteding 
van den 22"u» Maart 1»75 aangenomen door dc 

Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden 
voor f 10,771, en moest volgens het bestek vóór 
den l * t a l Augustus d. a. v. geheel voltooid ter inge
bruikneming worden opgeleverd. 

l ie t afdammen der haven, de verdere grondwer
ken, het maken der fuiidecring en het stellen van 
den zinker werden door de Grofsmederij aanbesteed 
aan de heeren G K B I I . E K te Dordrecht, die, liet moet tot 
hun lof gezegd worden, al het mogelijke hebben 
gedaan om het werk tot een goed einde te brengen. 

De bovendam werd gelegd ongeveer 15 M . boven 
de as der Spuibrug, de benedendam onmiddellijk 
tegen den middelpijler van deze brug. De door-
spuiing der haven werd zoolang mogelijk in stand 
gehouden; na de afsluiting der haven werd door 
G K B I I . E K op kosten der gemeente een houten hulp
duiker gelegd van uit het benedeneind van het be
staande riool in de Vest tot in de haven; (zie lig. 
4 en 5 van plaat UI) ; het boveneind van dit riool 
stond toen nog door een inlaatsluisje met de haven 
in verband, dat na de voltooiing van den zinker 
werd weggeruimd. Hierdoor kon tijdens den geheelen 
duur van het werk op tamelijk afdoende wijze voor 
de geregelde waterverversching der haven worden 
gezorgd. 

De put was in de maand Juni voor het eerst droog
gemalen, en daarna werd de sleuf voor den zinker 
gegraven cn de houten fundeering aangebracht. Ilct 
waterpas gedeelte der zinkerbuis kwam, ten gevolge 
van tc late levering van het ijzer — dat de aan
nemers uit Engeland moesten ontvangen en geleverd 
werd, toen de zinker reeds gesteld had moeten zijn — 
eerst in het begin van Augustus op het werk nan 
en kort daarna ook de beide hellende gedeelten. 
Het vervoer van eerstgenoemde van Leiden naar 
Dordrecht geschiedde te water, door middel eener 
sleepboot; daartoe waren de beide einden der buis 
tijdelijk met ijzeren platen waterdicht gesloten. Na 
de aankomst der zinkerbuis werd de put onder 
water gezet en de buis door eene daartoe in den bo
vendam aangebrachte opening binnen de dammen 
gebracht, die daarna weder gesloten werden. Ver
volgens werd de put opnieuw drooggemalen en de 
zinkerbuis in drijvenden staat op hare fundeering 
neergelaten; zij werd met 7 stuks banden van 7 
bij 5 millimeters staafijzer, ieder ontwikkeld orgeveer 
3.70 M . , en de noodige hakkelbouten aan de fundce-
ringpalen bevestigd, om het oppersen van den zinker 
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iu drogen toestand te voorkomen, en daarna rondom 
niet zuiver zand aangeaard. 

De aanhechting der oploopende huizen aan liet 
waterpas gedeelte geschiedde door middel van schroef
bouten en pakking tusschen de boven beschreven hoek
ijzeren flensranden; klinking bleek hier ondoenlijk 
te zijn. 

De rechtstandkokers van den zinker kwamen den 
29«ten Augustus op het werk aan in den toestand als 
boven is beschreven. Er bestond dus alle reden om 
deze stukken, als zijnde niet overeenkomstig bestek 
en aanwijzing der directie, te weigeren, doch . . . de 
put had weken achtereen droog gelegen en dien
tengevolge was eene zetting in den middelpijler der 
draaibrug ontstaan, van zeer onrustbarenden aard. 
liet verschil in hoogte tusschen den waterstand (bij 
gewoon hoog water of 0.50 M . + A . P.) aan de be-
nedenzijde der brug en den bodem der sleuf voor 
de zinkerbuis aan de bovenzijde (ongeveer 4.15 M . 

A . P.) bedroeg namelijk 4.05 M . Ten gevolge van 
den daardoor ontstanen zijdelingschen druk tegen 
den middelpijler der brug, werden de in slappen 
veengrond staande fundeeringpalen daaronder zoo
danig omgebogen, dat het geheele gevaarte, zijnde 

lide van massief metselwerk eene afgeknotte pirami 
en hardsteen van ongeveer 3.50 M . hoogte en 0.75 
M . gemiddelden diameter, met den daarop rustenden 
ijzeren bovenbouw, ter hoogte van het bruggedek 
gemeten, ongeveer 8 cM. werd overgezet. Gelukkig 
verkeerde de brug in gesloten toestand, waardoor 
haar bovenbouw, met hare cirkelsegraentvormige uit
einden als eene wig tusschen de beide landhoofden 
vastgeklemd, dienst deed als een ligger die in hori
zontale richting werd belast. Waarschijnlijk is het 
hieraan toe te schrijven, dat geene ongevallen van 
ernstigen aard hebben plaats gehad. Althans toen 
bij den afloop van het werk het water weder in den 
put werd gelaten, nadat een deel der voor de dam
men gebezigde klei als tegenwicht aan de bovenzijde 
van de brug tegen den middelpijler was opgehoopt, 
hernam de brug successievelijk nagenoeg geheel haar 
vroegeren stand, en bleek bij de inspectie, dat aan 
den bovenbouw niets beschadigd was. 

Dit ongeval liep dus zoo bij uitstek gunstig af 
als te voren niet kon worden verwacht, en, hoewel 
in het bestek uitdrukkelijk was bepaald, dat alle 
schade aan belendingen tijdens de uitvoering van het 

— Hi — 

is het duidelijk, dat er ernstige bezwaren bestonden 
tegen algehcele afkeuring der rechtstandkokers van 
den zinker, toen zij in den boven beschreven 
toestand den 29 , t < m Augustus op het werk werden 
aangevoerd. Een uitstel van weken •— hoe lang is, 
met het oog op de afhankelijkheid ten opzichte van 
de leverantie van het ijzer, waarin onze; fabrikanten 
veelal verkeeren, niet te bepalen — zou daarvan het 
gevolg zijn geweest, terwijl do invloed van zoodanig 
uitstel op den toestand der brug niet te overzien was. 

Ouder goedkeuring van het dagelijkseh bestuur 
der gemeente werden zij daarom den 30 8 U" Augustus 
geaccepteerd, onder uitdrukkelijke bepaling, dat de 
verantwoordelijkheid voor de goede werking geheel 
voor rekening bleef van den aannemer, en nadat 
hem was voorgeschreven, dat de achterzijden der 
gegoten ijzeren schuifleiders zuiver moesten worden 
afgevoegd naar het beloop van de wandplaten der 
rechtstandkokers, en daartegen van pas geschaafd en 
vastgebout met tusschenvoeging van plaatijzeren 
vullingstukken van gelijke dikte, ter vervanging van 
de spievormige houten vullingstukken. . 

Met dat werk waren eenige dagen gemoeid. Intus-
schen ontbraken nog de tuiten, waarmede de recht
standkokers aan de gemetselde riolen moesten worden 
aangesloten; en nadat de rechtstandkokers reeds wa
ren geplaatst, bleek dat er te dien opzichte een mis
verstand had plaats gehad, en dat de tuiten geheel wa
ren vergeten. Zij werden daarop in aller ijl vervaardigd, 
doch konden uit den aard der zaak toen niet meer pas
send gesmeed worden tegen de vertandingen der over 
elkander staande wandplaten ; het gevolg daarvan was, 
dat, bij het aanschroeven der tuiten, de wanden der 
rechtstandkokers en, wat erger was, ook de daartegen 
bevestigde smeedijzeren sluitregels voor de schuiven 
werden verwrongen. Hetzelfde was waarschijnlijk 
reeds eerder geschied bij de bevestiging van dc 
zinkerbuis aan de rechtstandkokers. Dientengevolge 
zijn de schuiven aanmerkelijk lek, en laten voort
durend water in den Stadsvliet naar het stoomgemaal 
af. Dit geschiedt niet in zulk een groote hoeveel
heid, dat het in gewone omstandigheden merkbaar 
is, doch blijkt als men tracht den zinker droog tc 
pompen, of als het riool in den Spuiwcg wordt af
gedamd, zooals in den zomer van 1870 plaats had 
bij de aansluiting van de toen uitgevoerde riolecring 
van den weg achter 's lands werf en het daaraan 

werk ontstaan, voor rekening was van den aannemer, grenzende bouwterrein der gemeente aan dut riool. 
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De zinker kwam in het laatst van October 1875 
gereed en werd na voorloopige opname spoedig 
daarna in gebruik genomen. De droogmaking van 
den zinker werd eerst verhinderd door dc toenmaals 
in uitvoering zijnde werken tot verbinding van de 
binnengrachten aan den zinker, en vervolgens uitge
steld wegens den langdurigen hoogen waterstand in de 
haven en de ongunstige weersgesteldheid, totdat 
eindelijk, in de laatste helft van Apri l 1870, in 
overleg met den aannemer en de G K B R . E K , het 
droogpompen voor de eindkeuring werd beproefd. 

Daartoe werden vruchteloos 5 of 0 handpompen 
in werking gebracht; zij konden het lekken der 
schuiven bij lange na niet voorblijven. 

Op den 10d,!" Juni werd daarom eene locomobiel 
met centrifugaalpoinp in het werk gesteld. Deze 
verzette wel veel meer water dan door de schuiven 
lekte, doch de zinker was daarmede niet droog te 
krijgen, omdat de zuigbuis der pomp niet geene 
mogelijkheid tot in de vol water staande zinkerbuis 
was te verlengen; men zou daartoe expresselijk eene 
caoutchouc zuigslang hebben moeten aanschaffen. 
Intusschen bleek uit de gedane pogingen genoegzaam, 
dat het werk niet voldoet aan de vereischten, in het 
bestek voorgeschreven. 

De onderhandelingen tusschen het gemeentebestuur 
en den aannemer omtrent dit punt zijn tot heden 
nog niet ten einde gebracht. 

De zinker is intusschen in gebruik gebleven en heeft 
overigens goede diensten bewezen. 

De riolen in den Spuiweg en de Vest, aansluitende 
aan den zinker door de Spuihaven. 

Het riool in den Spuiwcg heeft eene lengte van 
ongeveer 435 M , aanvangende bij den zuidelijken 
rechtstandkoker van den zinker door de Spuihaven 
en eindigende in de noordelijke berinsloot van den 
Staatsspoorweg. Het is op dc situatieteekening (plaat 1) 
aangetoond door eene karmijnroode lijn. De bodem 
van het riool ligt aan het begin bij den zinker op 
1.50 M . 4- A . P. en aan het einde op 1.95 M . * A . P. 

De inwendige doorsnede van het riool is cirkel
vormig, ter wijdte van 1.10 M . in middellijn (zie 
tig. 3 van de plaat III). Het bestaat uit metselwerk 
van vlakke waalklinkers in sterke tras, met binnen-
bekleeding en gewelf van vlakke ijselklinkers in 
dezelfde specie. 

Het is gefundeerd op een vloer van 5 centimeters 
Dl . X X I V . 

dennenhout, gespijkerd op 15 bij 20 centimeters dito 
kespen, 0.90 M . hart op hart liggende en met 10 
bij 15 centimeters dito schuifhouten verbonden. A l 
leen de beide uiteinden van het riool zijn onderheid, 
waartoe in het geheel 38 stuks 0 M . lange palen 
zijn verwerkt. De losheid van den bodem aan het 
begin van het riool, ten gevolge der diepere ontgra-
ving bij de plaatsing van den zinker, en de natuur
lijke onvastheid van den slootkant aan het eind 
daarvan maakten deze voorzorg noodzakelijk. Bij de 
aansluitingen van de onderheide aan de niet onder-
heide gedeelten der fuiideering van het riool rusten, 
ter voorkoming van zettingen in het metselwerk, de 
niet onderheide kespen op sloofhouten van ongeveer 
5 M . lengte, die niet het eene eind aan de eerste 
onderheide kesp zijn bevestigd en met het andere 
op den vasten ongeroerden bodem dragen. 

Het riool mondt aan de spoorwegbermsloot uit iu 
eene barrage van gecreosoteerde damplanken, zwaar 
8 c M . , waarin eene opening met eene zelfwerkende 
klep gesloten. Deze inrichting dient om de sloot, die 
ten zuiden van den Singel langs de westzijde van 
den Spuiweg loopt en tot afwateringskanaal dient 
van het gedeelte polderstad ten westen van den 
Spuiweg, tijdens de spuiing der grachten tegen in-
strooniing van het water der binnenstad te beveiligen. 

Aan de oostzijde van den Spuiweg is in de sloot 
langs den Parallelweg, zijnde het uitwateringskanaal 
van het grootste gedeelte der polderstad aan die 
zijde van den Spuiwcg gelegen, eene dito barrage 
met klep aangebracht. 

Te gelijk met dc uitvoering van het riool zijn 
daarin opgenomen de ijzeren duiker door den Spui
weg aan het einde van laatstgenoemde sloot, en dc 
in 1873 gelegde dito duiker met schuif aan het einde 
der Beeldjeshaven, welke laatste gelegenheid geeft die 
haven door het riool in den Stadsvliet naar het 
stoomgemaal tc doen afstroomen. 

In den afgeloopen zomer is nog aan het riool 
aangesloten de toen uitgevoerde riolecring van liet 
bouwterrein der gemeente, gelegen tusschen den Singel 
en den weg achter 's lands werf. Bij het punt van 
aansluiting is met hetzelfde doel als bovenbeschreven 
een gemetselde kolk aangebracht, waarin eene zelf
werkende klep. 

Aan de stadszijde is dc zinker met een gelijk 
riool als het beschrevene verbonden aan het bestaande 
riool in de Vest, dat dc binnengrachten vereenigt. 



— 19 — — 20 — — 21 — — 22 — 

Ue dwarsdoorsnede van laatstgenoemd riool is op 
pi. I I I doorlig. 4 voorgesteld. Het werd in 1872 door 
mijn ambtsvoorganger, den heer I I . L I N S E , gebouwd. 

Het Stoomgemaal aan de Mij l , met de daarbij 
belioorende werken. 

Het ontwerp, waarnaar deze werken werden aan
besteed, was zoodanig ingericht, dat het hoofdgebouw, 
bevattende de machinekamer en het ketelhuis met 
den voorboezem, aansluitende aan de bestaande uit-
wateringsluis aan de Mij l , zou komen te staan in 
den sedert 1^73 aan de gemeente in eigendom toe
behoorenden bovenboczcnivhet. Daarnaast zou, met 
den eindgevel in de rooilijn van dien van het hoofd
gebouw, op het perceel tuingrond, tocbcliooiende aan 
de familie V A N B O E T Z E L A A K , in erfpracht bij den 
heer A . C . A . B E E I . A E R T S VAN E M M I C H O V E N , en 

gehuurd door I I . V A N D O N K E I . A A R , eene kolenloods 
worden gebouwd, cn daarachter, op hetzelfde terrein, 
de schoorsteen. De onderhandelingen over den afstand 
van het voor dien bouw bcnoodigde terrein leidden 
tot aankoop door de gemeente van het erfpaehts-
recht van het geheele tuinland met dc daarop staande 
woning (kadastraal bekend als sectie K der gemeente 
Dordrecht N 237, 238, 23<J en 246) voor de som 
van ƒ91537.135, met inbegrip van de onkosten. De 
verwikkelingen met den huurder van dat terrein 
gaven echter aanleiding tot omwerking van het ont
werp iu den zin als plaat I V aantoont. Dientenge
volge is gebruik gemaakt van de grootere breedte 
van den bovenboezemvliet, ter plaatse waar dc voor
gevel van het hoofdgebouw moest komen te staan, 
om den schoorsteen insgelijks in dien vliet tc bouwen 
en wel in rooilijn van den voorgevel van het hoofd
gebouw, terwijl de kolenloods naar voren verplaatst 
werd in den oprit naar den dijk. 

Het hoofdgebouw heeft eene lengte van 18.51 
bij eene breedte van 10.18 M . , buitenwerks op de 
opgaande muren gemeten ; het bestaat uit eene ma
chinekamer, groot 9.50 bij 0.50 M . , cn een ketel
huis, groot 11.10 bij 9.50 M . De voorboczem heeft 
eene lengte van 7 M . , haaks op den voorgevel van 
het hoofdgebouw gemeten, bij eene breedte of mid
dellijn van S.82 M . 

Het hoofdgebouw is gefundeerd op 220 palen, 
ieder van 1.") M . lengte. De bovenkant van den 
(doorgaanden) fundecringvlocr ligt op 2.85 M . -f-
A . P . Ten gevolge van deze diepte van aanleg was de 

, uitvoering van het werk niet zonder gevaar voor het 
aangrenzend pand, zijnde eene olieslagerij van dc 

! heeren D K JONUII & S C H U T T E N , waarvan de muren 
op veel mindere diepte zijn gefundeerd. 

Tusschen dit gebouw cn het hoofdgebouw is een 
gang van niet meer dan 5 M . breedte. Door de 
goede zorgen van de aannemers C . V A N DER W I E I . 
van Dubbeldam en G E U R . EK. alhier, is echter — 
enkele zettingen van ondergeschikt belang niet gere
kend — gcene schade aan het gebouw toegebracht. 

De welwillende gezindheid door de eigenaars der 
fabriek, tijdens dc uitvoering van het werk aan den 
dag gelegd, heeft ons veel gerief gegeven, en steekt 
gunstig af bij die van hun overbuurman aan de 
andere zijde van den vliet. 

De fundeering van het hoofdgebouw is aan de 
voorzijde door ccne dubbele, aan de achterzijde door 

i ccne enkele rij S c M . dikke damplanken tegen on-
derloopsch worden beveiligd. De damplanken zijn 
allen 3 M . lang. 

De onderbouw van het hoofdgebouw bestaat uit 
drie overwelfde watcrloopen, ieder wijd 2.10 M . , 

| hoog in den top van het gewelf 3.25 M . Dc vloei' 
dezer watcrloopen bestaat uit 4 platte lagen waal-

I klinkers in sterke tras, gedekt met eene dito half-
j steens rollaag. A l het metselwerk van den onderbouw 

is uit dezelfde steen in dezelfde specie samengesteld. 
De zijmuren der watcrloopen zijn 5'/> steen (ongeveer 
1.26 M.) dik, met uitsparingen van IV» steen diepte; 
de tusschenmuren zijn 3 steen (ongeveer 0.08 M.) 
dik. De watcrloopen zijn aan de voorzijde van het ge
bouw boogvormig dichtgemetseld met sluitmuren van 
0.68 M . dikte in het midden en 1.26 M . aan de 
kanten. Zij zijn ter hoogte van 0.25 M . + A . P. 
afgedekt met segmentvormige gewelven van ijsel-
klinkers in sterke tras ter dikte van twee steen 
(ongeveer 0.32 M) . De gewelven zijn aangcraseerd 
cn ter hoogte van den vloer van het gebouw (1.25 

' M . + A . P.) afgedekt met ccne halfsteens rollaag. 
De beschreven uitsparingen in de buiten-waterloop-

! muren zijn met segmentbogen afgesloten en daarop 
de zijmuren van het gebouw opgetrokken. 

De waterloop aan den stadskant van het gebouw 
is met den middelwaterloop verbonden door eene 1.85 

j M . wijde en 1.16 M . hooge opening in den tusschen-
muur, die door ccne schuif van 7 mM. zwaar plaat
ijzer, door 4 T ijzers van 14.50 K G . gewicht per M . 

ij versterkt en door middel van een gesmeed ijzeren 

windwerk in gegoten ijzeren kast, beweegbaar in een 
gegoten ijzeren raamwerk, kan worden afgesloten. 
Tegenover deze opening is in den buiten-waterloop
muur aan de stadszijdc een gelijke en op dezelfde 
wijze afsluitbare opening aangebracht. In aansluiting 
aan laatstgenoemde opening is een duiker ontworpen 
van gecreosoteerd dennenhout tot afvoer naar het 
stoomgemaal van het water der landerijen. 

De uitvoering van dezen duiker wachtte tot nog toe 
op de reeds vroeger besproken onteigeningswet. Tot 
zoolang dient de Stadsvliet te gelijk tot afvoer van het 
het landerijenwater. 

De beide laatstgenoemde watcrloopen kunnen aan 
den achtergevel van het gebouw worden afgesloten 
door middel van twee schuiven van 7 mM. zwaar 
plaatijzer, ieder versterkt door 7 T ijzers van 20.45 
tot 6.8S K G . gewicht per M . , naar gelang van den 
waterdruk dien zij te verduren hebben, versterkt door 
middel van een windwerk als boven beschreven, en 2 
gegoten ijzeren tegenwichten, beweegbaar in gegoten 
ijzeren leiders. 

Door de beschreven plaatsing der schuiven is men 
in staat gesteld twee der waterwerktuigen naar ver
kiezing te zamen of afzonderlijk op den landerijen-
vliet en den Stadsvliet te doen werken. Dc derde of 
grootste machine werkt alleen op laatstgenoemden vliet. 

Dc voormuur van het gebouw, die den vollen druk 
van het buitenwater heeft te verduren, aangezien de 
voorboczem, ten gevolge zijner geringe afmetingen, 
door het lekwater, dat door de sluisdeuren dringt, 
doorgaans op rivierpeil wordt gehouden, is boven 
den vloer der machinekamer tot op dijkshoogte (3.80 
M . + A . P.) ter zwaarte van 3Va steen (ongeveer 0.79 
M.) van klinkers in sterke tras gemetseld cn boven
dien aan dc binnenzijde door vier beeren versterkt. 

De overige buitenmuren van het gebouw zijn ter 
zwaarte van l'lj steen gemetseld van hardgrauwe 
waalstcen in slappe basterdtras, om de vijf lagen 
afgewisseld met eene laag gele steen. Zij zijn binnen 
en buiten naar den draad gewerkt en gevoegd. De 
ezelsruggen op dc trapgevels bestaan uit vormsteenen. 
De zijmuren zijn 4 M . hoog, boven den vloer 
binnen het gebouw gemeten. Het dak is gedekt met 
zink N"- 12 op een 22 mM. dik vuren dakbeschot. 

Achter langs het gebouw is een plankier aange
bracht tot toegang naar de schuiven cn de krooshek
ken. Deze laatsten bestaan uit een traliewerk van ronde 
ijzeren stangen, dik 15 niM. , 5 C M . hart op hart ge

plaatst, waarachter op ongeveer 1 M . afstand een 
' netwerk van gevlochten koperdraad, waarvan de 
li mazen 2'/3 c M . wijd zijn. Verder in den Vliet zijn 

nog twee krooshekkon aangebracht. 
De werktuigen, zijnde drie afzonderlijke direct wer

kende hevelcentrifugaalpompen, respectievelijk ontwor
pen op ongeveer 7, 15 en 22 paardekracht (in wa
teropbrengst gemeten tegen 4'/i M ' per minuut l M . 
hoog, of de herleiding daarvan voor andere opvocr-
hoogten, cn de stoomketels met toebehooren zijn, als 
boven is gezegd, geleverd door den heer C . B O K te 
Delfshaven; laatstgenoemde stoomketels werden ver-

1 vaardigd in de fabriek van de heeren G E B R S . STORK 
te Ilengeloo (Overijsel). 

De pompen zijn berekend naar eene gemiddelde 
j opvoerhoogtc van 2 M . *) Zij moeten volgens contract 

bij die opvoerhoogtc, met hoogstens 110 omwentelin
gen per minuut, respectievelijk 15, 28 en 40 M ' wa
ter kunnen verzetten, cn niet meer dan 3 K G . kolen 
per waterpaardekracht en per uur verbruiken. 

De pompen hebben ieder hare eigene condensatie, 
veranderlijke expansie en steamjackets met de daarbij 
behoorende zuig- cn afvoerbuizen en kleppen en in
richting voor de vulling. Iedere pomp vormt dus een 
afzonderlijk gemaal. Voetkleppen onder aan de zuig
buizen zijn niet aanwezig; de vulling der pompen 
geschiedt door luchtledigmaking. De uitmondingen 
der hevelbuizen zijn van kleppen voorzien om het te
rughevelen van liet water bij stilstand der machines 
te beletten; deze kleppen worden door middel van 
kettingen open- en dichtgemaakt. 

De hoofdafmetingen der pompen zijn als volgt: 
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w
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Pomp N°. 1. 33 25.2 40.6 SO a 81 c M . 
// 2. 41 35.5 50.8 91 a 92 i, 

" a 3. 16 41. 00.9 98 a, 99 /' 

De stoomketels zijn volgens het systeem Cornwall 
geconstrueerd en voorzien van Galloway buizen. Zij 
hebben een gezamenlijk vermogen van 60 paardekraeh-

•) Ilct zomerpoil in den polder is 1 M . -f A . P. De opvoerhoogtc 
bij gewoon hoog en laag water op do rivier tl.30 M. + A . P. en 
O.lö M. — A P.) varieert dm van 2.30 tot 0.85 M.j het verschil in 
opvoerhoogtc hij dc hoogst cn langst bekende waterstanden (3.49 M . 
+ A . P. en 0.90 M . A. P.) loopt van 4.49 tot 0.1O M. 
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ten (in opgevoerd water genieten), waarvan twee ieder 
van 25 en 1 van 10 paardekracht. 

De afmetingen der ketels zijn als volgt: 

N°. 1 
a 2 en 3 

f O p 

M . 
3.75 
G.50 

• O 

M . 
1.40 

_ > 
i § 
"S-S. 
c 
5' O 
c P o SS 

M . 
0.70 3. 

8. 

F 3 

M \ 
18. 
42. 

IJzcrdiktc. 

romp. 

l l lM. 

10.5 
12. 

from. 

I 
niM. 
14. 
14. 1.75|0.90| 

De ketels zijn ingericht om te kunnen werken met 
5 atmosferen overdruk. 

De tot voorboezem van het stoomgemaal dienende 
gemetselde kom is, met inbegrip van de aansluiting 
aan de bestaande sluis aan dc Mij l , gefundeerd op 
48 palen, met doorgaanden fundeeringvloer, waarover 
eene bemetseliiig als in de waterloopen van het hoofd
gebouw. De bovenkant van dezen gemctselden vloer 
ligt op zoodanige diepte (2.00 M -f A . P.) dat de 
uitmondingen der hevels, ook bij den laagst bekenden 
waterstand, beneden den waterspiegel gelegen zijn. De 
uiteinden der hevels rusten in en zijn met ijzeren 
beugels verbonden aan ingemetselde, naar het beloop 
uitgeholde hardsteenblokken. De ringmuur van den 
voorboezem is tot op dijkshoogtc (3.80 M . + A . P.) 
opgetrokken; hij is in aanleg zwaar 5 steen (ongeveer 
1.14 M . ) , heeft aan den voorkant eene valling van 
Vio der hoogte cn versnijdt telkens op 'U der hoogte 
een halven steen. Hij is gemetseld van boerengrauw 
in sterke basterdtras met voorlagen ter dikte van VI, 
en 2 steen van klinkers in dezelfde specie. 

De bovenkant van den bestaanden sluisvloer ligt 
op 1.G0 M . -f- A . P . Het verschil in hoogte met dien 
van den voorboezem is glooiend bijgewerkt. 

De onderbouw van het stoomgemaal en al het met
selwerk dat met het buitenwerk in aanraking komt, 
is gemetseld in waterkalk van Chaufontaine. 

De schoorsteen is gefundeerd op 42 palen van 
12 M . lengte. Het fundament is gemetseld van 
boerengrauw in slappe basterdtras, in aanleg zwaar 
5.50 bij 4.60 M . , versnijdende tot op 3.30 bij 3.30 
M . ter hoogte van den begancn grond (ongeveer 
2.65 M . + A . P.). Daarop is een vierkant pedestal 
opgetrokken van hardgrauw in dezelfde specie, met 
een trasraam of plint van klinkers in sterke tras. De 
schacht van den schoorsteen begint op ongeveer 8.30 
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M . + A. P ; zij heeft aldaar eene muurdikte van 3 
waalvormputsteen en vermindert telkens op '/, der 
hoogte met '/, steen, zoodat zij aan het boveneind 
nog één steen bedraagt. De schoorsteen is hoog 30.55 
M . boven den vloer der machinekamer; de inwendige 
middellijn is aan het ondereind 1.10 en aan het bo
veneind 1.20 M . Zij is zonder behulp van steigerwerk 
opgetrokken. 

Dc kolenloods is geheel uit geercosoteerd dennen
hout samengesteld; zij is binnenwerks lang 11.77 
en breed 4.95 M . en kan tot op 3 M . hoogte met 
kolen gevuld worden; de overige hoogte der wanden 
bestaat uit rasterwerk, ten einde de lucht vrije door-
speling te geven. 

Het stoomgemaal werd in het begin van December 
1S75 het eerst in werking gebracht cn heeft in den 
winter van 1875 op 1876 al dadelijk uitstekende 
diensten bewezen. liet mag, niet het oog op de lang
durige hooge waterstanden in het laatst van dien 
winter, zonder overdrijving worden gezegd, dat het 
alleen aan de tijdige voltooiing van dit geniaal te 
danken is, dat dc binnenstad niet als voorheen onder 
water is geraakt. De binnengrachten werden op den 
20 ! , e" Februari 1S76 voor het eerst afgemalen. 

De proefinaling werd uitgesteld, omdat men wilde 
gebruik maken van de gelegenheid om de hoeveel
heid van het door de werktuigen opgevoerde water 
door directe meting te bepalen, die door dc gesteld
heid van het bemalingsgebied van het stoomgemaal 
werd aangeboden. Vorst en weersgesteldheid eenerzijds 
en ten andere de behoefte aan veelvuldige bemaling 
van de binnengrachten en dc Spuihaven waren oor
zaak, dat eerst den l l l l t " Maart 1876 werd proef-
geinalcn. 

Daartoe werd het watervlak der Beeldjeshaven bij 
gesloten stand der sluizen, op een bepaald peil nauw
keurig opgemeten; daarna werd de waterstand der 
haven door aftapping in den polder 0.50 M . verlaagd 
en het watervlak opnieuw gemeten. Door het gemid
delde der beide metingen niet de hoogte van 0.50 
M . te vermenigvuldigen, werd de inhoud der in den 
Stadsvliet af te laten en door het stoomgemaal op te 
voeren watermassa berekend op 4137 M ' . 

Deze hoeveelheid deed den waterstand in den vliet 
10 c M . rijzen, waaruit volgt dat de watervlakte van 
den vliet bij den toenmalige waterstand 41,370 M'. 
groot was. 

Pomp N " 3 (de grootste der drie) werd het eerst 

in werking gebracht, en deed, bij eene gemiddelde 
opvoerhoogte van 2.317 M . in den tijd van l'l. uur 
den waterstand in den vliet 12 c M . dalen. De dooi
de machine verplaatste watermassa bedroeg dus: 
ingelaten uit de Beeldjeshaven 4137 M 3 . 
meer weggemalen 2 c M . over eene opper
vlakte van ongeveer 41,370 AP. 827 // 

te zamen 4964 M 5 . , 
hetwelk gelijk staat met eene hoeveelheid van 

4964 X 2.317 . . . . 
— • r = o4.8 M . per minuut, bij dc in 

2 X lOo 
het contract bepaalde opvoerhoogte van 2 M . , dus 
14.8 M ' . meer dan was voorgeschreven. 

Aangezien één paardekracht het vermogen is om 
4500 K G . of 4.50 M \ water per minuut één M . hoog 
op te voeren, heeft de machine gewerkt met een ver
mogen van 

54.8 X 2 . . 
—^ 5Q ^ 'Y = ruim 24.3 pk. in wateropbrengst ge
nieten. 

Het steeiikolcnverbruik bedroeg 3.03 K G . per water-
paardekracht per uur. 

Ten einde dc proefinaling denzelfden dag te kun
nen doen afloopen, hetgeen met het oog op de wis
selvalligheid van het weder wcnschelijk was, werd, 
nadat dc bovengenoemde hoeveelheid water opnieuw 
uit de Beeldjeshaven in den Stadsvliet was afgetapt, 
waarmede ongeveer 2' J uur verliep, met de pompen 
N o s - 1 en 2 te gelijk proefgemalen. *) 

Deze beide pompen maalden in den tijd van l ' / i uur 
den vliet 2 cM. af en verplaatsten in dien tijd dus 
even veel water (4964 M 3 . ) als bij de proefinaling 
niet pomp N" . 3 het geval was. De gemiddelde opvoer-
lioogte was 2.40 M . , de opbrengst per minuut, herleid 
tot de bij het contract bepaalde opvoerhoogte van 2 M . 

4904 X 2.40 

— r x r r = 6 6 2 M*> 
dus 23.2 M*. meer dan was voorgeschreven. 

Het vermogen berekenende, waarmede de pompen 
liebben gewerkt, komt men tot het cijfer van 

66.2 X 2 
4 - ^ -, — ruim 29.4 waterpaardekracht. 

Het steenkolenvcrbruik bedroeg 3.41 K G . per wa
terpaardekracht en per uur. 

*) Dc aftapping voor dc proefinaling met pomp N" 3 had den vo-
rigen dag plaats gehad. Door de afwisselende waterhoogte in dc Beeld
jeshaven, ten gevolge van eb en vlood op do rivier, zouden mot af
zonderlijke beproeving vnn iedere pomp drie dagen gemoeid z\jn. 
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Bij beide proefraalingen werd het in het contract 
bepaalde cijfer van 3 K G . steenkolen per wpk. en 
per uur dus eenigszins overschreden. Daarbij moet 
echter in aanmerking genomen worden, dat de stoom-
leidingen nog niet waren bekleed. 

Het meerdere vermogen, waarmede dc machines bij 
de proefinaling hebben gewerkt, was het gevolg van 
eene afwisselende vermeerdering van het aantal sla
gen per minuut. Ten gevolge van de groote hoeveel
heid stoom, die voortdurend voorhanden was, en bij 
gebreke van eene mechanische inrichting om de sla
gen te tellen, was het niet mogelijk het getal slagen 
voortdurend op 110 te houden ; daardoor liep dit meer
malen tot 115 per minuut op. 

De werking van het stoomgemaal heeft voortdurend 
alle reden tot tevredenheid gegeven. 

De -werken aan de waterloopen en die tot af
scheiding van het landerijenwater van 

de Polderstad. 

De werken aan den Stadsvliet ten zuiden van den 
Staatsspoorweg, op de situatieteekening (plaat I) door 
eene oranje lijn aangetoond, hebben ten eerste bestaan 
in het uitdiepen van de voormalige beneden- en bo-
vcnhoczcnivlictcn en de tot Stadsvliet gebezigde 
slooten, van af den vooruialigen benedenniolen tot 
aan dc ijzeren duikers door den Staatsspoorweg bij 
den Spuiweg, tot op 2 M . A . P. bij genoemde 
duikers, en van daar met ongeveer 2 c M . per 100 
M . afdalende tot bij het stoomgemaal, alwaar de diepte 
2.45 M -f- A . P. bedraagt. 

Beneden een aan den bodem cenwijdige lijn bij de 
ijzeren buizen, aanvangende niet 1 M -f- A . P. en 
eindigende bij het stoomgemaal met 1.45 M -f- A . P , 
zou het profiel van doorstrooming nergens minder 
bedragen dan 4 M ' . 

Gebrek aan medewerking bij een der aangrenzende 
eigenaars was oorzaak, dat van de ontworpen lichting 
van den Stadsvliet in zoover werd afgeweken, dat 
niet de bennsloot langs de zuidzijde van den Staats
spoorweg over hare volle lengte tot Stadsvliet werd 
gebruikt, zijnde dit de meest rationeelc lichting, 
doch een omweg werd gemaakt in den vorm van een 
vierhoek, zooals op de kaart is aangetoond. De ter-
reinsgcsteldheid verhinderde bij dat gedeelte ook de 
toepassing van het ontworpen dwarsprofiel van 4 M . 
beneden dc beschreven lijn. 



— 27 — — 28 — 29 — - 30 — 

Verder werd een voormalige wachtheul tusschen 
de beide boezems bij de aansluiting van de boven-
hoezemkade aan den Zuidendijk weggebroken en door 
een houten bruggetje vervangen; de fundeeringvloeren 
van twee bestaande bruggetjes over de boezemvlieten 
uitgebroken, en na dc noodige behciing met dam
planken de uitdieping van den bodem onder die 
bruggetjes heen doorgetrokken; en eenige zijdeling-
sche openingen in de boorden van den vliet bij het 
voormalig boven-boezemland gedicht. 

Genoemd boezemland, hebbende eene oppervlakte 
van ongeveer I hectaren, werd, door ophooging met 
de uit de uitdieping van den Stadsvliet voortkomende 
specie, afgraving van eene vervallen kade, egaliseering, 
verkaveling en bezaaiing, te gelijk in cultuur ge
bracht. 

De werken tot afscheiding van de landerijen van 
dc polderstad bestonden in het omleggen van een 
ijzeren duiker in het kruispunt van den Parallelweg 
en den Dubbeldamschen weg, het amoveeren van 
ecu houten duiker in de Toulonsche Laan, en het aan
brengen van eenige dammen in de nabijheid van den 
voormaligen benedenmolen. 

In dc watcrgeineenschap tusschen de landerijen 
(op dc kaart groen gekleurd) ten noorden en westen 
van den Staatsspoorweg en die ten zuiden en oosten 
daarvan, welke door laatstgenoemde werken afgesneden 
zou zijn geworden, werd voorzien door het aanbrengen 
van een ijzeren duiker door den Staatsspoorweg bij de 
algemeene begraafplaats. 

Met de uitdieping van den landerijenvlict (groene 
lijn), waarvan het profiel van doorstrooming ont
worpen is op 2 M ' . beneden eene afhellende lijn, 
die bij den zinker onder den Brouwersdijk gedacht 
wordt aan te vangen ter hoogte van 1.10 M . ~ 
A . P. en van daar met 3 cM. per 100 M . afdaalt 
naar het stoomgemaal aan de Mijl , alwaar zij diens-
volgens ongeveer 1.37 M . - f - A . P . gedacht moet 
worden, kon, als boven is gezegd, nog niet worden 
begonnen. De kunstwerken in dien vliet, met uit
zondering van den aan het stoomgemaal aansluitenden 
duiker, zijn echter voltooid. Zij bestaan in een zinker 

'| van geercosoteerd dennenhout onder den Stadsvliet 
en den Brouwersdijk, ter vervanging van een aldaar 

| vroeger aanwezigen zinker, die te hoog gelegen en 
' van te geringe afmetingen was, en een ijzeren duiker 
, door den straatweg naar Willemsdorp, naast den aldaar 

bestaanden gemetselde. 
Genoemde zinker is voorgesteld in fig. 7 en 8 

; van plaat I I I ; hij heeft eene gemiddelde lengte van 
43.00 M . en eene wijdte van 1.10 M . in het vier
kant. Hij is geheel samengesteld uit overdwarsche 
planken, dik 5 cM. , aan de hoeken met gegalvani
seerde 10 cM. lange spijkers bevestigd op driehoe
kige (over kruis doorgezaagde) 20 bij 20 cM. 
zware balken, waarvan de stuiknaden in het verband 

j verspringen. De planken zijn, om de volle drukking 
1 van den grond niet op de spijkers te doen neerkomen, 

met de einden om cn om, op en tegen elkander 

Het eerste denkbeeld van deze hoogst eenvoudige 
constructie is mij door den heer R E Ü V E N S aan de 
hand gedaan. De einden van den zinker zijn tusschen 
raamwerken van 10 bij 15 c M . dikke regels opge
sloten, cn daarvoor traliewerken van l'/i c M . dikke 
ronde ijzeren staven aangebracht. 

De duiker voor het landerijenwater bij het stoom
gemaal zal naar hetzelfde stelsel worden geconstru
eerd, doch om zijne grootere afmetingen zal hij van 

!l een tusschenschot worden voorzien. (Zie tig. 6 van 
plaat 111). 

De ontworpen waterloopcn tusschen den Noorden-
dijk en den Spuiweg vallen voor het meerendeel te 
zanien met bestaande slooten en riolen; zij moeten 
allengs zooveel mogelijk met het bemalingsontwerp 
in overeenstemming worden gebracht, doch missen 
grootendccls hun doel, zoolang de quaestie van de 

I waterinlating aan den Noordendijk niet is opgelost, 
i De van ouds bestaande inlaten in dc polderstad be-
; wijzen voorloopig nog vrij goede diensten. Daar zij 
i! echter voor het grootste gedeelte speciaal voor de 
''' blcekcrijcn bestemd zijn, is het water dut zij aan

voeren, meestal in meerdere of mindere mate veront
reinigd, eer het de openbare slooten bereikt. 

N A S C l i 111 J? T . 

Sedert dc inzending van bovenstaand opstel in 
den aanvang van 1877, is het bemalingsplan eenige 
schreden nader gekomen tot zijne voltooiing. 

Nadat de wet tot onteigening van het voor den 
landerijen vliet benoodigde terrein door dc Staten-
Gencraal was aangenomen, cn dc noodige schikkin
gen waren getroffen met de eigenaars cn gebruikers der 
bedoelde terreinen, werden den 7 d c n Mei aanbesteed : 

1°. De noodige werken tot voltooi
ing van het stoomgemaal aan de Mij l , 
bestaande in : 

a. het verlichten van eenige herstel
lingen aan het metselwerk der sluis, 
aan het slot dezes nader beschreven; 

b. het maken van een duiker van 
gecreosoteerd dennenhout, lang ongeveer 
16.50 M . , wijd 2 XO.90 M . , hoog in 
den dag l .10 M . , (zie fig. G van pi. III); 

c. het graven van een kolk tot ver
binding van dezen duiker met den 
landerijenvlict, lang ongeveer 32 M . , 
diep gemiddeld 2.50 M . , breed ter 
maaiveldshoogte 12 M . , en in den 
bodem 4 M . , met de noodige werken 
tot voorziening der oevers; 

d. hot maken der benoodigde afras
teringen van het onteigend terrein. 

Deze werken werden gegund aan den 
minsten inschrijver, N . K L A U S te Dord
recht; de kosten daarvan hebben be
dragen / 2,768.99 

2". Het graven van den vliet tot 
aanvoer van het landerijenwater naar 
het stoomgemaal, van af den op bladz. 28 
beschreven zinker onder den Stadsvliet 
en den Brouwersdijk tot aan de sub. 1 
genoemde kolk. Dit werk werd gegund 
aan den minsten inschrijver, S. V A N 
'T V E U L A A T te Sliedrecht; de kosten 
hebben bedragen ,/ 3,080.44 

Den l8 ' l e " Juni werd nog aanbesteed 
het maken van een duiker van gecreo
soteerd dennenhout, iu den Dubbeldam
schen weg, ten behoeve van een der 
watergangen in de polderstad. Aannemer 

Over te brengen. . ~'f 5,849.43 

Overgebracht / 5,849.43 
werd C. D E B O K E T te Papendrecht; de 
kosten beliepen n 599.— 

en den 19 d c n November het maken 
van eenige barrages en duikers van ge
creosoteerd dennenhout, ten behoeve 
van den ontworpen landerijenwatergang 
langs den Groenendijk; aannemer werd 
C . J . L O U W M A N tc Dordrecht voor. . » 1,325.— 

Nog werd in den loop van 1877 in 
het stoomgemaal eene inrichting aan
gebracht, om het condensatievvater tc 
benuttigen tot voeding der stoomketels, 
waarbij van de in het rookkanaal aan
wezige hitte wordt gebruik gemaakt 
om dit water vooraf op een hoogcren 
warmtegraad te brengen. Dc kosten 
dezer inrichting kwamen te staan op » 247.2S 

Voor aanschaffing van een paar bag-
gemakjes en ander materiaal werd be
steed « 157.90 

tc zamcii . T ƒ 8,178.01 
Door bij deze som op te tellen het 

totaal cijfer der iu 1875 uitgevoerde 
werken, op bladz. 9 genoemd . . . '/ 136,751.05 

de kosten van den aankoop van het 
terrein aan de Mij l , grenzende aan het 
stoomgemaal (zie bladz. 19). . . . n 9,037.13i 

en de kosten der onteigening ten 
behoeve van den landerijenvliet, met 
inbegrip der schadevergoedingen aan 
huurders // 4,523.3 U 

ƒ 159,09011 
cn daarvan af te trekken de opbrengst 

van de opstanden der voormalige wa
termolens, waarvan de publieke verkoop 
achtereenvolgens plaats had op 28 Jan. 
en 21 Apr i l 1870 „ 3,070.13 

Verkrijgt men voor dc gezamenlijke 
uitgaven, die tot nog toe voor de uit
voering van het bemalingsplan zijn 
geschied, het cijfer van ƒ156 ,019 .98 

In voorbereiding zijn nog eenige werken ten be
hoeve van dc watergangen in dc polderstad, en die 
welke noodig zijn voor de doortrekking van den 
Stadsvliet door dc spoorwegbernisloot, ten noorden 
van het voormalig benedenboezemland, volgens het 
oorspronkelijk ontwerp (zie blz. 26 en plaat 1), en 
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evenzoo van den landerijenvliet door den voormali
ge n henedenmolenvliet, die tot nog toe gedeeltelijk 
tot stadsvliet wordt gebruikt. De gezamenlijke kosten 
van een en ander zullen op ƒ 1 5 0 0 a ƒ 2000 komen. 

De exploitatiekosten van het stoomgemaal bedroegen 
in 1870 in 1877 

aan brandstoffen ongeveer / 2000. ƒ 3000. 
aan olie, vet, enz. » ' » 330. // 350. 
aan arbeidsloon voor ma
chinist en stoker // 1200. " 1200. 

te zamen 3530. / 4550! 
Bij de waardeering dezer cijfers moet echter in 

aanmerking genomen worden, dat het voorjaar van 
1870 zich gekenmerkt heeft door veelvuldige hooge 
buitenwaterstanden, en dat in 1877 eene afdamming 
heeft plaats gehad van de benedensluis der Spui
haven, ten gevolge waarvan deze haven gedurende 
eenige maanden dagelijks moest worden afgemalen. 
De uitmuntende werking van het stoomgemaal is 
bij die gelegenheid opnieuw gebleken. 

Aan het slot dezes verdient nog eene bijzonder
heid vermelding, welke heeft plaats gegrepen met 
het stoomgemaal aan de Mi j l . 

Bij den bouw daarvan werd, zooals op plaat IV te 
zien is, de bestaande sluis ongeveer 4.50 M . binnen
waarts verlengd; het nieuwe metselwerk werd be
hoorlijk gefundeerd en in goed verband gewerkt met 
het oude. 

A l spoedig nadat het stoomgemaal voor het eerst 
den vollen druk van het buitenwater te verduren 
had gehad, bleek dat ter plaatse van de aansluiting 
van het nieuwe aan het oude metselwerk eene door-
loopende afwijking was ontstaan van gemiddeld 3 
c M . wijdte, en zulks klaarblijkelijk ten gevolge van 
het zijdelings doorbuigen der fundeeringpalen in den 
slappen veenbodem, waardoor dus het geheele daarop 
rustende gebouw met inbegrip van den gemetselden 
voorboezem ongeveer 3 c M . binnenwaarts moet zijn 
verplaatst. Aan dc oude sluis, noch aan den dijk 
was eenige werking te bespeuren, cn gebouw en 
voorboezem hadden er in 't minst niet door geleden. 

De mogelijkheid van dit geval was bij het ont
werpen van het stoomgemaal door mij niet voorzien. 
Misschien ware het te voorkomen geweest door het 
aanbrengen van schoorpalen in de fundeering. Het 
kwam er nu op aan, de ontstane opening in het 

metselwerk der sluis op afdoende wijze te dichten, 
want zij begon na verloop van eenigen tijd aanleiding 
te geven tot achterloopschheid van het stoomgemaal. 

Daarbij moest men bedacht zijn op dc mogelijk
heid dat, bij het droogpompen van sluis en voor-
boezem, de scheur zich, ten gevolge van de veerkracht 
der fundeeringpalen, geleidelijk weder zou sluiten, 
naarmate de zijdelingsche drukking van het water 
tegen het gebouw zou verminderen. In dat geval zou 
nlle voorziening nutteloos zijn, daar bij het rijzen van 
het buitenwater de scheur zich opnieuw zou openen. 

Om dit te voorkomen werden, alvorens sluis en 
voorboezem waren drooggepompt, over de geheele 
lengte der reet, voor zoover die boven water was 
gelegen, op onderlinge afstanden van ongeveer 40 
c M . gesmeed ijzeren spieën van 25 cM. lengte 
en 8 c M . breedte daarin gedreven. Tijdens het 
droogpompen werd daarmede voortgegaan over de 
geleidelijk blootkoinende overige lengte der reet, in 
dier voege, dat deze ook na de droogmaking hare 
oorspronkelijke wijdte behield. Het bovengedeelte 
der scheur was al spoedig gedicht en vast aange
stampt met zuivere Portland-cemcntspecie, zonder 
eenige toevoeging van zand. Het ondergedeelte 
bleef voortdurend veel water geven. Om dit terug 
te dringen, werd droge Portland aangewend, die in 
ruime hoeveelheid over de scheur uitgestort, door 
stampers daarin werd gedreven. Dit werk is volko
men geslaagd. Vervolgens werd het metselwerk aan 
de buitenzijde ontgraven en opnieuw niet zuivere 
kleispecie aangevuld. Sedert was niet de minste 
achterloopschheid te bespeuren. 

De verschwaterleiding in de buitenwijken (polder
stad) werd in den herfst van 1877 voltooid, en daar
mede de gelegenheid geopend tot ververscliing der 
slooten van polderstad en landerijen van uit het bo
veneind der stad bij den Noordcndijk. 

Er zal echter nog een zomer moeten voorbijgaan, 
eer de deugdelijkheid dezer waterverversching ook voor 
de landerijen op afdoende wijs kan blijken (zie blz. 10). 

Thans blijven nog enkele werken te verrichten, eer 
het bemalingsplan tot in al zijne onderdeden zal zijn 
voltooid; deze zijn echter van minder belang en 
vallen grootendeels onder de rubriek onderhoud van 
riolen enz., zoodat ik hiermede dit onderwerp als 
afgehandeld meen te kunnen beschouwen. 

H E T E N G E L S C H E W O O N H U I S . 
Naar het Hoogduitsch uit „ J A C O B VOX F A L K E . Zur Cultur und Kunst". 

I. H E T O N T S T A A N E N D E G E S C H I E D E N I S V A N H E T 

O U D E E N G E L S C H E HUIS T O T D E C O N S T R U C T I E 

IN D E Z E S T I E N D E E E U W . 

Een Engelsch schrijver heeft eens gezegd: »ITet 
huis van een Engelschman is niet alleen zijn burcht, 
maar dikwijls ook zijn lunatic asylum" (zijn gek
kenhuis). Hij wil daarmede hoofdzakelijk zeggen, 
dat het daarin niet zelden vervelend, droevig en 
somber, evenals in een gekkenhuis, toegaat. In zoo
ver bevatten zijne woorden ook waarheid, dat thans 
tallooze Engelsche huizen in voorsteden en op het 
platteland niet hunne phantastische onregelmatigheid, 
waarvan wij den sleutel niet kunnen vinden, op ons 
oog, zoo gewend aan vierkante gebouwen, minstens 
een buitengewoon zonderlingen indruk maken. 

En toch is juist in dat Engelsche huis een bepaald 
plan gelegen, dat steeds een duidelijken, stelselma-
tigen gang in zijne geschiedenis en in de geschie
denis des lands houdt; het heeft een vast geregeld 
grondplan in samenhang met het leven, den stand 
en rang zijner bewoners. En dit heeft men altijd 
kunnen opmerken, wanneer niet door invloeden van 
buiten daarvan eenigen tijd is afgeweken. 

Wellicht was het op het vasteland ook eens zoo 
gesteld. Bepaalde uiterlijke bestemmingen, bepaalde 
levenswijzen of nationale eigenschappen hebben ook 
hier bepaalde vormen van huizen in het leven ge
roepen, die zich ten duidelijkste nog in de dorpen, 
aan de zeeoevers of in bergstreken in hun nationaal 
karakter aan onze blikken vertoonen. Overigens is 
of schijnt elke normale vorm uitgewischt, en schij
nen toeval en willekeur meester te zijn. Wie echter 
deze zaken op reis zou willen nagaan — want de 
boeken deelen niets of zeer weinig daarvan mede —, 
zou ook thans nog tusschen de willekeur en de 
sloopzucht der moderne bouwkunst de sporen van 
bepaalde vormen vinden, met hunne gemeenzame, 
karakteristieke trekken in de verschillende lucht
streken verdeeld of in districten gegroepeerd. Van 
hun ontstaan, hunne geschiedenis, hun ondergang 

D l . X X I V . 

wordt ons door geen enkele geleerde verhandeling 
iets medegedeeld. Tot oplossing van dit vraagstuk 
is zoowel de geleerde in de kunstgeschiedenis als de 
geschiedschrijver der beschaving noodig. 

Ons oog heeft er zich aan gewend, een huis van 
af de straat het eerst te beschouwen en van buiten 
het standpunt der critiek te nemen. Wij noemen 
het goed en schoon, wanneer de gevel overeenkomt 
met onze eischcn en inzichten, en zijn gewoon ons 
daarbij weinig om het inwendige te bekommeren. 
Dit is niet het standpunt, waarvan de Engelschman 
uitgaat. Het huis van een Engelschman is door het 
inwendige ontstaan, en van daaruit moet men cri
tiek voeren. Het grondplan, de inwendige verdee-
ling, dat alles is de hoofdzaak, want daarvan is alle 
gemak, alle nationale eigenaardigheid van het fami
lieleven cn van den gezelschapskring afhankelijk. 
Terwijl de architect op het vasteland nog steeds 
volgens den regel het huis van buiten naar binnen 
bouwt, m. a. w. eerst den gevel maakt (en het mis
schien aan den timmerman overlaat om het huis 
daarachter te bouwen — er zijn hiervan bepaalde 
voorbeelden •—), geldt als grondregel voor den Kn-
gelsehcn architect: //Zorg voor het inwendige en het 
uiterlijke zorgt voor zich zelf." 

Juist deze consequentie in het huis van een Engels
man bij schijnbare willekeur, deze nauwe samenhang 
met het leven, die men in deszclfs gansche geschie
denis vindt en nog heden bestaat en heerscht, juist 
dit doet zich als het hoofdpunt van deszclfs belang
rijkheid voor. En ook in de toekomst zal men er dien 
samenhang niet het leven in vinden, welke overigens 
niet bestemd schijnt te zijn het Engelsche huis op 
een vreemden, op onzen bodem over tc planten. 
Juist omdat het zoo Engelsch is, zoo aansluitende 
aan het leven, juist daarom past het slechts daar, 
waar het leven en dc zeden met hetzelve overeen
komen. 

Dit opstel heeft ten doel, de wording van het En
gelsche huis in hare geschiedenis na te gaan. Ook 
zonder aan navolging tc denken, zal dit onderwerp, 
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dat ons toeschijnt zeer belangwekkend te zijn, vaak 
ook leerzaam zijn. 

Wij zeggen kortweg //het Engelsche huis," cu 
toch zijn het eigenlijk verscheidene huizen waarvan 
sprake zal zijn: van het huis op het platteland 
en van het huis in dc stad, van de rijke, statige 
heerenplaats en van de eenvoudige villa. Uit hun 
natuur leveren zij groote verscheidenheid: het eene 
ontstaat in de vrijheid des plattelands, het andere 
in de nauwe ruimte in de stad, rechts en links 
door muren begrensd en ter nauwernood met vol
doende licht cu lucht. En toch zijn deze nog 
onderworpen aan de wetten gegrond op de geschie
denis, toch heerschen daarin geregeld dezelfde zeden 
en dezelfde levensbehoeften. 

Het is niet in dc stad waar het Engelsche huis 
in zijne eigenaardigheid is ontstaan, maar in de 
vrijheid van het platteland, waar ruimte, licht en 
lucht in gelijke mate ter beschikking waren. Het 
huis in de stad is van lateren bouw cn slechts een 
variant, een door de geringe ruimte noodzakelijk 
geworden wijziging van dc in het landhuis heerschende 
regelen. Wij zullen ook daarom bij voorkeur ons 
niet het laatste bezighouden en in het bijzonder in 
deze eerste afdeeling, die handelen zal over het 
ontstaan, de ontwikkeling cn veranderingen. 

Wij zullen beginnen, ten einde ons den weg 
duidelijk te maken, met aan te geven op welke 
eigenschappen of eigenaardigheden het Engelsche 
huis berust, eigenschappen, waartoe het in zijne 
gansche geschiedenis aangetrokken wordt en die 
nog thans het leidende gezichtspunt van den architect 
uitmaken. Het zijn voornamelijk drie eigenschappen: 
ten eerste het afzonderende, uitsluitende karakter 
van die doelen van het huis, welke voor de vrouwe
lijke helft der familie bestemd zijn; ten tweede dc 
afscheiding van de afdeeling voor de familie van die 
bestemd tot keuken en tot woning voor dienstbaren; 
ten derde de geschikte verbinding en toegankelijkheid 
van alle ruimten bij de aangewende afzondering. 
Deze hoofdvoorwaarden hebben nog anderen ten 
gevolge waarvan nog bij dc mededeeling van den 
gang van den bouw zal gewaagd worden. 

Twee zaken zal men allicht toegeven: ten eerste 
dat het inderdaad deze drie hoofdeigenschappen zijn, 
waarop de bewoonbaarheid en het gemak van het mo
derne leven berusten, en dat zij noodwendig bereikt 
moeten worden, wanneer men aan de hoogste eischen 
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van onze beschaving en ons gevoel wil voldoen, en ten 
tweede dat zij bij onze woningen hoogst zelden volko
men bereikt, ja zelfs in dc meeste gevallen zelfs niet 
eens niet ernst nagestreefd worden. En missen wij 
de vervulling dezer hoofdvoorwaarden nu nog te dik
wijls, dan kunnen wij er ons te minder over ver
wonderen, dat het Engelsche huis in zijn begin 
nog geen van die eigenschappen vertoonde; doch 
al spoedig openbaarde zich de neiging daartoe. 

Het Engelsche huis begon daar waar het uitgangs
punt van zijne ontwikkeling te zoeken en tc nemen 
is, op hoogst primitieve wijze. Men heeft vermoed, 
en ook in deze richting onderzoekingen gedaan, 
dat de Romcinsche villa niet zonder invloed op den 
huizenbouw in Engeland is gebleven. Ongetwijfeld 
waren er tijdens de langdurige Ronieinsche heer
schappij ook vele woningen van Romcinsche officieren 
en beambten in het land, cn opgravingen hebben de 
sporen daarvan aangewezen, doch het Engelsche huis 
neemt daarvan zijn uitgang niet, maar van het huis 
der Angelsaksers. De vestiging der Angelsaksers in 
het midden der vijfde eeuw, alsmede dc volksstammen 
die later kwamen, allengs vooruittrokken cn zich over 
het land tot aan het Schotsche Hoogland verspreidden, 
hebben uitgewischt wat de Romeinen gemaakt 
hadden. De beschaving moest op Britschen bodem 
opnieuw beginnen. 

Het begin der ontwikkeling is alzoo niets anders 
dan het Noorsche of Angelsaksische huis, dat men 
in zijne hoofdtrekken, in zijne hoofdvormen nog 
heden aan de Duitsche en Decnsche kusten van de 
Noordzee, en in liet bijzonder in die streken, waarvan 
de Angelsaksers uitgegaan zijn, als het huis van 
den welgestcldcn cn onafhankelijken boer aantreft. 
Van buiten vertoont het zich als een vrij sterk 
gebouw met lage zijmuren en hoog dak; de hoofdgevel 
met eene poort, waarin volgeladen korenwagens 
kunnen binnenrijden, aan de straatzijde. Het inwen
dige vertoont een groot vertrek of dorschvlocr, in 
drieën afgedeeld, zoodanig dat de beide zijgedecl-
ten de paarden cn koeien kunnen stallen en het 
middelvertrek geschikt is gemaakt voor alle behoeften 
des levens, terwijl onder het hooge dak daarboven 
de oogst is geborgen. 

Op den achtergrond van het middelvertrek bevindt 
zich de haard, van waar de huisvrouw het geheel 
overziet, en daarachter — doch dit is reeds een verdere 
schrede van ontwikkeling — woon- en slaapgeriefe-
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lijkheden. Volgens de oudste gewoonten is het 
alleen het middelvertrek, waar het geheele leven der 
familie gesleten wordt: daar wordt gesproken en 
gewerkt, gegeten en gedronken en ook het nacht
leger gespreid. De dorschvlocr of het groote ver
trek was als het ware het atrium van hel ouderwet-
schc huis, zwart geverfd door den rook van den 
haard; in den beginne werd de overdekking niet 
eene opening in het midden slechts door het klimaat 
geboden. 

Zoo was het gewone huis der Angelsaksers in 
Engeland, bovendien nog slecht gebouwd cn onaan
zienlijk, ten minste zooals de Noormannen het 
bij hunne aankomst afschilderen. Van afscheiding 
van de hoofden der familie van de ondergeschikten, 
van afzondering der slaap- en vrouwenappartemen
ten was nog niets te vinden; van gemakkelijke 
communicatie was geen sprake, daar één enkele 
ruimte dienstbaar was gemaakt tot alle doeleinden. 

Intusschen waren de woningen der rijke cn voor
name Angelsaksers, de woningen — want van pa
leizen kan men niet spreken •— der kleine toen
malige koningen die het land verdeeld hadden, reeds 
dezen primitieven stand van zaken voorbijgestreefd. 
Zij hadden bij hun groot gevolg en uitgebreiden 
familiekring, bij de hoeveelheid der zaken die zij 
omhanden hadden, wellicht ook bij hun meerdere 
beschaving, welke meestentijds het deel was van de 
Christelijke vorstinnen der Angelsaksers, de behoefte 
aan verschillende vertrekken gevoeld. In deze be
hoefte werd echter niet voorzien door de gemeen
schappelijke ruimte van het groote vertrek in kamers 
af te declen. 

De zaal liet men onaangeroerd cn bouwde daar
naast zoovele vertrekken als men noodig had, elk 
als afzonderlijk huis. Dit vormde voor eene vorste
lijke woning, welke vele lieden moet huisvesten, een 
geheele reeks gebouwen, klein cn groot, die geza
menlijk door een muur, haag cn gracht omgeven 
waren. Eene poort gaf toegang tot eene rechte 
straat, welke naar het hoofdgebouw in het midden, 
waarin de zaal was, leidde. 

Bij deze inrichting verkregen nu ook heer en 
vrouw, koning cn koningin een afzonderlijk gebouw, 
dat hun slechts één gemak opleverde: een slaapver
trek, en den vrouwen eene zitplaats over dag en 
den mannen gelegenheid verschafte om hunne zaken 
te verrichten. Bijzonder hoogen gasten werd ook 
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I een slaapvertrek naast het koninklijke afgestaan. In 
1 allen gevalle was dit eene schrede vooruit, doch 

met de bijzondere behoeften der verschillende leden 
van het gezin cn voornamelijk die der vrouw, met de 
gezelligheid van den huiselijken kring, was nog zeer 

!! weinig rekening gehouden. 
Doordien de zaal gedeeltelijk aan hare bestem

ming onttrokken werd, verloor zij nog niet aan 
hare belangrijkheid; in tegendeel, haar eigenlijke 
tijd, waarin zij in de middeleeuwen een dringende 
behoefte van het leven werd, moest nog aanbreken. 
Terwijl dc familie er van gescheiden werd, bleef zij 
onder dc Angelsaksers de plaats van elk gemeen
schappelijk samenzijn, de plaats van omgang van 
den heer met de lieden van zijn gevolg cn zijne 
slaven, de plaats der gastvrijheid. Evenals zij tot 
den gemeenschappelijken maaltijd, tot feesten cn 
drinkgelagen diende, diende zij des nachts tot slaap
plaats voor het gezamenlijk personeel, en niet al
leen het mannelijke, waarvan slechts uitgezonderd 
waren de heer, de kinderen en de een of andere 
hooge gast. Men zat op lange banken die langs 
den wand stonden. Na den maaltijd werden de 
tafels verwijderd, welke slechts uit planken, rus
tende op houten schragen, bestonden, cn ging men met 
drinken voort, zittende op genoemde banken, terwijl 
de dienaren rondgingen en inschonken. Wanneer 
het tijd geworden was zich ter ruste te begeven, 
dan werden de stroozakken en dekens aangedragen 
en spreidde men zijn nachtleger op dezelfde banken, 
waarop men gezeten had, etsnde cn drinkende. 

Met het oog op deze gewichtige bestemming, was de 
zaal ook het voornaamste gebouw aan grootheid en 
kunst, doch men zou dwalen, wanneer men er veel 
versiering en kunst veronderstelde. De Angelsaksers 
waren nog geene bouwmeesters, zooals hunne opvol
gers, de Noormannen. De timmerman bouwde het 
huis óf geheel van hout of van latwerk met leem 
aangevuld. De afdekking der aangrenzende ver
trekken geschiedde door het dak van latten met 
stroo en dakborden. Door ccne opening daarin kon 

! de rook zich een uitweg banen, nadat hij langen 
tijd was blijven hangen en het houtwerk zwart 
gemaakt had. Een vuurhaard of kachel was een 

i onbekende zaak in dc zaal. In den vloer, bestaande 
! uit gelijk gestreken leem, waren op ecnigc plaatsen, 
: voornamelijk in het midden, steenen platen voor het 
! vuur aangebracht. Hier brandden groote blokken 
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hout; wie van buiten kwam cn koud was, zette zich 
daarnaast neder. En gastvrije opname, warmte, eten 
en drinken vond ieder, die reizende was en niet 
tot dc groote menigte landloopers behoorde. 

Dergelijke woningen waren voor familiën van ko
ninklijken of vorstelijken rang ongetwijfeld van zeer 
primitief, zelfs van ruwen aard. Doch zij waren en 
bleven zoo, niettegenstaande de Angelsaksische dames, 
en allereerst de koninginnen zeiven, ons volgens de 
geschiedenis toeschijnen door een zekeren straal van 
beschaving beschenen te worden. Zij waren beroemd 
als bekwame borduursters en vooral door hare Chris
telijke vroomheid, die zich tot geleerdheid in zaken 
van godsdienstigen aard verhief. Doch van de be
hoeften, welke bij de latere beschaving de welvoe-
gelijkheid aan de vrouwen en de gezinnen heeft 
opgelegd, hadden zij nog weinig gevoel en bewust
zijn. Ongetwijfeld had zich reeds een zekere behoefte 
aan scheiding en afzondering doen gevoelen, doch 
in die behoefte werd door de afscheiding der ruimte 
in even zoovele vertrekken, dikwijls vrij ver van elkan
der afgelegen, wat betreft de bewoonbaarheid als de 
gezelligheid, slechts zeer onvoldoende voorzien. En toch 
is dit reeds het begin der ontwikkeling, de eerste 
en noodwendige schrede van vooruitgang. Het door 
de noodzaak gescheidene weder te vereenigen, het 
nieuwe volgens zich opnieuw7 openbarende behoeften 
daaraan toe te voegen, het geheel volgens een plan 
te regelen en te grocpeeren, kon eerst het werk van 
eeuwen zijn. 

Doch het zou niet het werk van kalme ontwik
keling zijn; het zou niet zonder verwarring en stoor
nis gaan. Omstreeks de helft der elfde eeuw (1066) 
had de verovering van Engeland door de Noormannen 
plaats, en met hen begon een lange onrustige tijd 
van binnenlandsche oneenigheid en strijd, welke de 
versterking van het huis noodzakelijk maakten. Ook 
was de behuizing der Angclsaksers door een haag, 
muur cn gracht omringd geweest, doch meer tot 
vredelievende afscheiding dan tot strijdzuchtige om
muring, om voorbereid te wezen tot offensief en 
defensief handelen. De eigenlijke bouw der burchten 
begon onder de Noormannen, en was voor hen 
eene noodzakelijkheid, totdat de verschillende volks
stammen op Engeland's bodem het eens geworden 
waren, en bij verdrag hunne plaats gevonden hadden. 
Tot dat tijdstip, ongeveer twee eeuwen verder, vond 
men overal plotseling uitbrekende oneenigheden en 

oorlogen, waarop de Noormannen te allen tijde voor
bereid moesten zijn. De burchten verrezen daarop 
in zulk eene menigte, dat er alleen onder de regeering 
van koning Stephanus, in den tijd van negentien 
jaar, meer dan elfhonderd gebouwd werden. 

Deze oorlogstoestand bij den Noorman moest na
tuurlijk aan het grondplan zijner woning een geheel 
anderen vorm geven. Terwijl de Angelsakser zich 
daardoor kon vergrooten, moest de Noorman, die 
met betrekkelijk weinig helpers de heerschappij voerde, 
zich tot de nauwste verdediging samentrekken. In 
dergelijke omstandigheden reeds op Fransen grond
gebied levende, had hij zich aldaar bij de gebouwen 
en versterkingen der Romeinen tot bouwmeester ge
vormd en oefende hij dit vak, dat de Angelsaksers 
in het geheel niet verstonden, nu in Engeland uit. 
Steenen muren, gewelven, wenteltrappen, dat alles 
maakte voor hem geen bezwaar. 

Het verschil tusschen de woning van den Angel
sakser en Noorman laat zich gemakkelijk zien. Ter
wijl de eerste zijne verschillende vertrekken als af
zonderlijke gebouwen op vrij grooten afstand naast 
elkander plaatste, plaatste de Noorman hen boven 
elkander. ' Volgens het model der Romeinsche gar
nizoenstorens, welke hij in Frankrijk had gevonden, 
bouwde de Noorman woontorens (donjons) met drie 
tot vijf verdiepingen, de grondverdicping medege-
rekend. Klein aan omvang konden deze torenburch
ten niet zijn, want de Noorschc leenheer had zijne 
vazallen en de lieden van zijn gevolg, die hem hunne 
diensten verleenden en op zijne gastvrijheid in groote 
mate rekenden. Voor deze gastvrijheid cn het onder
komen van het gcheelc gevolg, zoowel soldaten als 
burgers, in tijden van gevaar — en deze waren niet 
zeldzaam — had de torenburcht te zorgen. Zeer 
spoedig werd deze, hoofdzakelijk met de ornainentale 
ontwikkeling der Noorsche bouwkunst, een toren
paleis. 

Bij eene muurdikte van tien a vijftien voet be
reikte de toren dikwijls eene hoogte van meer dan 
honderd voet, terwijl de afmetingen der vertrekken 
van binnen van vijftig of minder tot honderd voet 
of daarboven liepen. Daar in den vroegcren tijd zel
den eene verdeeling der verdiepingen in kamers plaats 
had, zoo leverden deze afdeelingen van den toren 
zalen van groote afmeting. De onderste verdieping, 
meestentijds gewelfd, diende slechts tot kelder en 
provisiebergplaats. Zij was alleen van boven toe

gankelijk, of door een valluik, öf door eene trap in 
de breedte van den muur geplaatst. De toren zelf 
had zijn ingang op de eerste verdieping door eene 
trap, die gemakkelijk afgebroken kon worden. Deze 
eerste verdieping, evenals alle andere één enkel ver
trek, diende als wapenzaal, als verblijfplaats der die
naren en de minderen in rang uit het gevolg, en in 
tijden van beleg als keuken. Daarboven kwam de 
eigenlijke zaal, welke vaak de tweede en derde ver
dieping te zamen innam, als dag- en nachtverblijf 
voor de leenmannen, als plaats waar de feesten ge
geven werden en de gastvrijheid in practijk werd 
gebracht. Wat boven de zaal gelegen was, de derde 
en vierde verdieping, of alleen de vierde, diende den 
burchthecren, vrouwen cn familie tot plaats waar zij 
hunne werkzaamheden verrichtten; dat was hunne 
werkplaats, hun dagverblijf en hun slaapvertrek. 
Verdeeling in afzonderlijke kamers, welke zeer wel 
mogelijk was, schijnt, ten minste wat betreft de 
vroegste periode, niet plaats gevonden te hebben, 
en voorzeker hadden de dames nog geene vertrek
ken voor zich, noch in deze torenburchten, noch in 
de koninklijke paleizen, welke trouwens van geen 
andere inrichting waren. Zeker waren er reeds stook
plaatsen in deze vertrekken; van uit de diepe ven
sternissen had het oog prachtige vergezichten, doch 
niettemin kon dc Angelsaksische dame in haar ver
trek of op den v lukken grond zich nog gelukkiger 
achten dan de Noorschc barones iu hare afgesloten 
eenzaamheid hoog op haren burcht. 

Ongetwijfeld was deze donjon niet het eenige 
gebouw in den Noorschen burcht, die binnen zijn 
ringmuur en gracht nog verscheidene gebouwen, 
als stallingen, bakkerij, voorraadsgebouw, keuken, 
enz. bevatte. Ingeval van nood verliet men die 
gebouwen en verecnigde zc te zamen in den toren. 
Laatstgenoemde was echter onder alle omstandig
heden ook het eigenlijke woonhuis. Dat was het 
voor den baron en de zijnen, zoowel als voor den 
koning en zijn hof, die op geen andere wijze daarin 
leefden, al waren ook wegens de meerdere werk
zaamheden en het grootere gevolg de vertrekken 
grooter en de indeeling iets meer gecompliceerd. 
De witte toren in den tower te Londen, de voor
malige verblijfplaats der koningen, een gebouw uit 
de elfde eeuw, was niets anders dan een dezer 
torenburchten, waarvan alle verdiepingen groote 
zalen bevatten, welke alleen in de lengte in tweeën 

waren verdeeld en bovendien nog met eene kapel, 
welke een gedeelte van twee verdiepingen besloeg. 
Deze toren met zijne vier verdiepingen diende tot 
verblijfplaats van het gevolg, de officieren en beamb
ten, hij bevatte eene wapenzaal, de groote gemeen
schapszaal en een afzonderlijk vertrek voor de ver
tegenwoordigers en voor audiënties. Wat voor het 
particulier gebruik der koninklijke familie, voor de 
koningin cn hare dumes overbleef, was een enkel 
vertrek op de vierde verdieping, dat niet eens door 
houten schotten verdeeld schijnt geweest te zijn. 
Het had eene lengte van vijf-en-zestig bij eene breedte 
van dertig voet, diende echter als slaapvertrek, als 
zit- en werkkamer op den dag cn was zelfs nog 
bestemd om den een of anderen intiemen gast des 
nachts op te nemen. 

Op die wijze schijnt het torenpaleis — ook afge
zien daarvan, dat het nog geen afzonderlijke slaap
vertrekken bevatte, waartoe de behoefte zich nog 
niet geopenbaard had — geenszins een aangenaam 
verblijf te zijn. Met den tijd deed men pogingen 
om het doelmatiger te maken, doordien men over
welfde gangen overlangs in de dikte der muren 
aanlegde en in de hoeken wenteltrappen aanbracht, 
waardoor men de communicatie vergemakkelijkte, 
of doordien men de diepe vensternissenaan de binnen
zijde voor een of ander doel gebruikte en dc andere 
nissen tot slaapplaatsen in den muur dienstbaar 
maakte. Dat alles kwam echter meer aan de werk
lieden, het gevolg en de wacht ten goede dan der 
familie en hun die gevoel hadden voor het fijnere 
comfort des levens. Zoodra dus de oorlogstoestand 
ophield en de tijden zekerder werden, daalde ook 
de Noorsche baron gaarne van zijne toren af en 
bouwde wat hij noodig had weer op den vlakken 
grond. 

Hier was het, dat het Angelsaksische huis na het 
tijdvak van het torcnslot der Noormannen opnieuw 
belangrijk begon te worden. Op hunne uitgestrekte 
bezittingen hadden de Noorschc baronnen een aantal 
boerenwoningen, die op Angelsaksische wijze naar 
den aard des lands waren aangelegd. Zij hadden 
die vaak ten gebruike noodig, want de groote 
moeite van het vervoer dwong hen de bijeengegaarde 
veldvruchten en voorraden zelf met hunne familie 
en hun gevolg op de plaats zelve te gebruiken. Op 
die wijze veranderden zij dikwijls van verblijfplaats 
en gewenden zich met den vredestijd weldra aan 
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liet nieuwe leven. Zoo begonnen zij in de tweede 
helft van de dertiende eeuw hunne torens als 
woningen geheel te verlaten en zich niet hunne 
geheele huis- en hofhouding op hunne manorhouses 
(landhuizen) te vestigen en in te richten. 

Dit had natuurlijk in de manorhouses groote ver
anderingen ten gevolge en leidde tot de voltooiing 
der eigenlijke buitenplaatsen van de Engelsche families. 
Reeds had liet gewone Angelsaksische landhuis in 
de beide eerste ecuwen der Normandische heerschappij, 
alzoo in de elfde cn twaafde eeuw, den invloed der 
nieuwe heeren en van de nieuwe wijze van bouwen 
ondergaan. Wel was de afzondering der boerenwonin
gen en daarmede dc verstrooidheid van het geheel 
gebleven, doch het gezellig samenzijn had zich in de 
meergenoemde zaal gevestigd en menigmaal was 
daar reeds ccne beneden- cn bovenverdieping te vinden, 
welke gezamenlijk de hoogte der vroegere zaal hadden. 
L)e zaal had volkomen hare bestemming, en met het 
sparrendak dat de afdekking vormde, met de stook
plaats in het midden en bet rookgat daarboven, 1 

ook vrij wel de oude inrichting behouden. Zij diende 
voor samenkomsten, voor het gemeenschappelijk leven 
van alle ondergeschikten van het huis; zij diende 
als slaapvertrek voor het gevolg en het gezin. Alleen 
de familie van den heer des huizes had haar vertrek 
daarnaast gekregen. Dit had uitzicht en toegang 
tot dc zaal, maar ook gewoonlijk een tweede deur 
naar den tuin. l iet werd gebruikt als werkkamer, 
ids zit- cn slaapkamer, evenals de vierde verdieping 
van den Noorschen torenburcht. 

Hoven dit vertrek gelijkstraats was, zooals reeds 
gemeld, nog een tweede, dat door middel van eene 
trap van buiten af te bereiken was cn slechts uitzicht 
op de zaal gaf door eene opening, op dc wijze van 
een venster aangebracht. Het kreeg den naam van 
zolder, solar, solarium, of omdat het meer aan de 
zon blootgesteld scheen, of van solus, alleen, om 
zijne afzondering aan te duiden. Ook de zolder 
diende de familie, maar niet als gewoon slaapvertrek, 1 

doch meer voor gasten cn overigens in buitengewone 
gevallen. Zich op den zolder terug te trekken en 
de zaal te sluiten, gold speckwoordelijk voor schande 
en voor het teeken van een gieiigen man die geen 
gastvrijheid in practijk brengt. 

Het manorhouse had ook in tegenstelling van het [j 
oude huis der Angelsaksers eene familicwoning 
gekregen, die zelfs een vuurhaard, eene stookplaats 

in den muur had. In plaats van de gemeenschappe
lijke zaal was de kamer, chamber, gekomen. Het 
huis was, in stede van de eenvoudige, vierhoekige, 
omsloten en afgedekte ruimte, ccn reeds eenigermate 
gecompliceerd gebouw met binnenmuren en tusschen-
daken geworden. 

Zoo geschiedde het dat de Noorsch-Engelsche 
baronnen het bij uitgebreider behoeften en met meer 
kunstkennis en weldra ook met een hoogeren graad 
van beschaving weer een schrede vooruit brachten, 
l iet is de tijd, toen dc Noorschc bouwstijl in den 
Gothische overging, eene verandering die zich natuur
lijk zoowel in het uiterlijk als het inwendige deed 
waarnemen, doch op den vorm van het huis en zijn 
grondplan zonder invloed bleef. Het is vooral de 
tijd, waarin dc bijzondere geest der middeleeuwen 
zijn tijdvak van grootsten bloei beleefde, toen ridder
schap, zangkunst, nieuwe levensvormen geboren werden, 
toen zich een nieuwe, oorspronkelijke periode der 
letterkunde verhief, toen de dichtkunst bijna in de 
toongevende kringen algemeen eigendom werd. Van 
deze verhoogde beschaving, van dit verfijnde teedere 
gevoel, dat nu zaken zag en op den waren prijs 
stelde, die het vroeger zonder aandacht slechts geduld 
bad, moest ook het huis den invloed ondervinden, 
zelfs wanneer zij ook niet plotseling waren gekomen 
en algemeen doorgedrongen. Door deze verfijning 
des gevoels, door de nieuwe vorming en beschaving 
der sociale gewoonten, werd het huis meer voltooid, 
veel meer dan door den overgang van de bouwkunst 
van den Roineinsehcn of Noorschen tot den Gothi-
schen stijl. 

De verandering welke bet manorhouse onderging, 
doordien het de verblijfplaats van den Noorsch-
Engelschen baron werd, schijnt dit tegen te spreken, 
doch de vooruitgang was, zooals reeds gemeld, niet 
onverwacht. De tijden waren vreedzamer en zekerder 
geworden, maar niet geheel zeker. Versterking van 
zijn huis lag in den geest van de ridderschap, en 
zoo kreeg ook de manor met zijne daartoe belioo
rende gebouwen eene vaste ommuring. Doch daar
toe was eene toestemming van den koning noodig, 
en die werd ongaarne gegeven. Bij andereu had 
eene belangrijke vergrooting van die ruimten plaats, 
welke tot matcrieele doeleinden gebruikt werden. 
De oude zaal had oorspronkelijk, naast hare bestem
ming voor dc familie en de gastvrijheid, ook tot 
alle soort van boerenbedrijf gediend, als keuken, 

voorraadsschuur cn werkvertrek. Dat alles had al
lengs opgehouden en daartoe werden nu afzonderlijke 
en bepaalde vertrekken aangewezen, die zich naast 
elkander aan de eene zijde der zaal bevonden, zoo
als de keuken, wijn- en bierkelder, spijskamers, melk
en boterkamer, waschhuis en bakkerij, enz. 

Voorts had ook eene verandering der gezelschaps-
vertrekken in de aangeduide richting plaats. Met 
de chamber en den zolder had de familie hare 
particuliere woning verkregen, doch nog was het 
vertrek waar de heer des huizes zijn arbeid ver
richtte en dat waar dc dames hun verblijf hielden, 
één, evenzoo het werkvertrek en het slaapvertrek. 
Er waren noch kamers voor de dames, noch slaap
kamers. Afzonderlijke kamers voor dames wor
den voor het eerst in de koninklijke sloten aan
getroffen, in welker beschrijvingen men van eene 
kamer des konings en van eene kamer der koningin 
leest. De koning houdt over dag receptie in de 
zijne, de koningin in de hare, doch de inrichting 
is nog van dien aard dat /'verzoekschriften en ge
schenken op het bed neergelegd worden." Deze 
inrichting der koninklijke sloten werd in de wonin
gen der baronnen al spoedig nagevolgd. Het dames-
vertrek, het boudoir of the lady's bower wordt meer 
algemeen cn ontmoet men in alle ridderzangen. De 
dame ontvangt hier des daags bare gasten en wacht 
er bezoeken af, doch op een bank aan het voeten
eind van het bed uoodigt zij ze uit plaats te nemen. 

Is dit gevolg van verfijnde zeden cn van een meer 
veredeld gevoel reeds in de dertiende eeuw inge
voerd, zoo is de afzonderlijke slaapkamer, die alleen 
daartoe diende, eerst eene nieuwigheid der veertiende 
eeuw, doch dit werd eerst door een overgang ver
kregen. Men scheidde allereerst de ruimte der slaap
stede door een dunnen scheerwand van de ruimte 
waar men over dag zat, en verkreeg alzoo, hoewel 
geen bijzondere vertrekken, toch afgescheiden ruim
ten, een bedroom, waar ook het toilet werd gemaakt, 
totdat later een dressingroom (kleedkamer) ont-
stond, en voorts een sittingroom. Uit deze zitruimte 
ontstond toen eene zitkamer, terwijl het eenmaal 
verkregen slaapvertrek, dat geen andere bestemming 
had, spoedig algemeen werd. 

Ook aan het heeren vertrek, the lords' chamber, 
hetwelk gewoonlijk uit den zolder of de zolderkamer 
bestond, is eene verdere ontwikkeling verbonden. 
Oorspronkelijk bestemd voor de bezigheden der hee- li 

ren, die moeielijk in het rumoer van dc zaal konden 
verricht worden, werd het ook spoedig gebruikt 
door de familie, die zich na het banket in de zaal 
aldaar terugtrok. Als spreek- en conversatiekamer, 
waar zich verscheidene lieden ophielden, die met den 
heer zaken tc doen hadden, verkreeg het den naam 
van parlour, spreekkamer. Als kamer waar de familie 
zich terugtrok, werd het drawingroom genoemd, 
eigenlijk withdrawingroom, zooals men ten minste 
dit woord zoekt tc verklaren. Bij vermeerdering der 
beschaving en de hoogcre eischen van het familie
leven konden waarlijk beide bestemmingen als spreek
kamer over zaken en als familievertrek niet te zamen 
gaan, en parlour en drawingroom werden twee ver
schillende kamers. In den nieuweren tijd is hel 
eerste verouderd, het laatste eenigszins ons salon ge
worden, l ie t heerenvertrek moest echter reeds vroeg 
nog tot een andere bestemming dienen, welke zich 
later eveneens van hetzelve afscheidde en een bij
zonder vertrek in het leven riep. Daar de familie 
niet altijd gaarne, zooals in het begin gebruikelijk 
was, met het gevolg en de groote menigte in de 
zaal, die uit lieden van verschillenden stand en 
ongelijke beschaving bestonden, dineerde, zoo ge
bruikte zij voor afzonderlijke maaltijden de parlour. 
Terwijl uit de uitzondering de regel ontstaat, en de 
familie cr eene gewoonte van maakte afzonderlijk of 
met genoodigde gasten te maaltijden en slechts bij 
uitzondering aan den disch in de zaal deelnam, ont
stond voor de nieuwe gewoonte een afzonderlijke 
eetkamer, diningroom genaamd. 

Deze ontwikkeling, welke inderdaad de vertrekken 
vormde, waaruit het gewone huis van den Engelsch-
man thans bestaat, cn waarmede alzoo in zekeren 
zin liet doel bereikt is, had eerst ten volle tegen 
het einde der vijftiende eeuw plaats en over het 
algemeen niet zonder samen te gaan met den onder
gang der niiddeleeuwsche zeden. 

Voor het echter zoover kwam, had de zaal, die 
als het karakteristieke hoofddeel van het middel-
eeuwsche huis tc beschouwen is, nog haren bloeitijd 
gedurende de veertiende eeuw te beleven, haar bloeitijd 
wat betreft hare architectuur en hare inrichting. 

In de veertiende eeuw was de oud-Engelsehe gast
vrijheid nog geenszins verminderd, noch wat betreft 
den baron, noch wat den eenvoudigen landedelman 
aangaat, evenmin voor ieder die een groote huishou
ding te verzorgen had. Het militaire gevolg van den 
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tiaron omgaf hem nog als te voren; tal van vrienden, 
onderhoorigen en vreemden, dikwijls door het toeval 
aangebracht, bewogen zich in dc zaal en werden 
onthaald. Ten einde in de behoeften van den disch 
te voorzien, liet bij voorbeeld de hertog van Warwick 
dagelijks zestig ossen slachten; want wie er slechts 
kwam, de geheele buurschap, iedereen kon een goed 
stuk vleesch medenemen. Dagelijks hadden de maal
tijden in de zaal plaats, en wanneer spijs en drank, 
the good cheer of old England, hun plicht hadden 

want de maaltijd was goed, al was de 
dan geraakte de menigte der 

gedaan 
behuizing slecht 
gasten zonder veel onderscheid van geslacht in slaap 
op inderhaast bereide legersteden. 

Onder deze gewoonten verkreeg de zaal, allengs 
versierd door eene rijke Gothiek, kolossale afmetingen, 
zoodat alle overige gedeelten van het huis slechts 
aan haar onderhoorig schenen te zijn. Zij besloeg de 
hoogte van twee verdiepingen; de vensters werden 
breeder en hooger gemaakt en ook werden laatstge
noemden in twee rijen boven elkander aangelegd, 
allengs van glasruiten cn zelfs geschilderde ruiten 
voorzien. De afdekking werd evenals vroeger gemaakt 
door de open balken en de daklatten, die door de 
rook zwart gemaakt werden, want de haardstede, 
reeds algemeen in de woonvertrekken, was hier nog 
schaarsch; in plaats van laatstgenoemde brandden 
in het midden op een gemetselde stookplaats de 
groote blokken hout boven gegoten koperen of ijze
ren roosters. De wanden werden, ten minste voor 
een gedeelte, bedekt met bonte, vol figuren geweven 
behangsels; op voetstukken stonden pronkvazen en 
zoo kreeg de zaal ccn fraai aanzien. Een groot ver 
uitgebouwd venster, bay-window, dat geregeld zit
plaats werd, maakte het inwendige aangenaam cn 
gaf aan het uiterlijke iets levendigs in de architec
tuur. Tot ingang diende een open portiek. 

Allengs kreeg de inrichting van binnen een geheel 
vastgestelden vorm. Aan een der smalle zijden bevond 
zich eene een paar voet verhoogde plaats, dais ge
naamd, waar zich de cerezetcl, de tafel voor den heer 
en de vrouw des huizes en eenige bevoorrechte 
gasten bevonden. Rechts en links bevonden zich dc 
banken voor de gewone dischgenooten. Tegenover 

zijde vormde den eerezetel, aan de andere smalle 
een gelambriseerde houten wand ter halver hoogte 
van dc zaal eene soort vestibule, sereens genaamd, 
m. a. w. kast. Tn deze ruimte die van een welput 

voorzien was en met dc keuken en hare aanhoorig-
heden in verband stond, rechtten de bedienden den 
maaltijd aan cn waschten zij het eetgereedschap. 
Daarboven was de minstrels gallery, de plaats der 
muzikanten, harp-, vioolspelers of fluitisten, welke 
in Engeland veelvuldig rondgingen en aan een goeden 
maaltijd niet mochten ontbreken. 

Deze grootsche indruk van de zaal, zoowel van 
het uiterlijk als van het inwendige, welken de kunst 
nog op verschillende wijzen trachtte te verhoogen, 
ging in de vijftiende eeuw nog niet verloren; dc 
levendigheid daarin begon toen wel af te nemen en 
zij begon aan burgerlijke en polieke betcekenis te 
verliezen. In den oorlog van de roode en dc witte 
roos was een groot deel van den hoogen adel te 
gronde gegaan, en waren jonge familiën die minder 
hooge denkbeelden van dc plichten eens landheers 
hadden, daarvoor in de plaats getreden. Koning 
Hendrik VI I was geen vriend van een militair gevolg, 
hetwelk de baron meende dat hem behoorde te 
omringen. Hij trachtte dit te beperken en daar hij 
het land weer vrede en orde geschonken had, was 
het ook overdadig geworden. De krijgslieden, die 
in de zaal een lui leven geleid hadden, werden nu 
vlijtige landbouwers en verschenen nog bij bijzonder 
feestelijke gelegenheden in de zaal van den lord. 
Wie van hen in het huis bleven, waren vaste bedienden. 

Terwijl op die wijze du zaal allengs meer in onbruik 
geraakte, kwamen, zooals reeds gezegd is, de parti
culiere vertrekken der familie meer in zwang. Er 
onstonden het parlour of werkvertrek, drawingroom 
of het salon, en dc eetkamer der familie, diningroom. 
Zij verkregen allen niet geringe afmetingen. Met 
het verdwijnen van het militaire gevolg hield de 
zaal op slaapplaats te zijn, cn zoowel voor de gasten 
als de bedienden werden afzonderlijke slaapkamers 
ingericht. 

Zoo had op het einde van de vijftiende eeuw het 
Engelsche huis aan aantal zoowel als aan afscheiding 
der vertrekken, aan afzonderend karakter ongeveer 
alles bereikt, wat de nieuwere behoeften en het 
kicschhcidsgevoel der moderne beschaving eischcn. 
Doch één vraagstuk bleef nog steeds op te lossen, 
namelijk om aan al deze vertrekken, benevens die 
welke voor het boerenbedrijf bestemd waren en hun 
primitieven vorm behouden hadden, plan, regeling 
en, bij behoud der afscheidingen, geschikte toegan
gen tc geven. 
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Daarvan had in werkelijkheid het middeleeuwsche 
manorhouse of het mansion, zooals men het thans noemt, 
dc buitenwoning der grooten cn der gentry, al zeer 
weinig gehad. De geheele gang der ontwikkeling, 
de eigenaardigheid zelfs van den Gothisehen stijl 
hadden daarvan eerder doen afwijken. Terwijl de 
vertrekken voor het boerenbedrijf cn de afzonder
lijke kamers als een gevolg van verfijnde zeden 
langzamerhand ontstonden, vonden zij eene plaats 
tegen het aanwezige hoofdgebouw, aan één zijde de 
vertrekken voor het boerenverblijf, aan do andere 
dc kamers. Dc eersten strekten zich slechts op den 
platten grond uit, dc laatsten kregen spoedig met 
den zolder eene bovenverdieping. Het geheel echter 
onder een gemeenschappelijk dak te brengen, het 
gelijke hoogte te geven, het naar ccn symetrisch 
grondplan te regelen, daaraan dacht niemand. Daartoe 
bestond geen noodzakelijkheid ; de kunststijl verlangde 
het niet, en zoo kwam het bij niemand op. Men 
bouwde op de vlakte, die men noodig had, liet 
bordessen, zolders en gevelkamers vooruitspringen 
en zoo kreeg men in grondplan en in luchtproficl 
een zeer onregelmatige gedaante, door wier toeval
ligheden zelfs het meermalen genoemde schilderach
tige karakter van het Engelsche landhuis ontstond. De 
eenige regel daarin was slechts dat de zaal den 
aanleg beheerschte, dat aan één zijde, soms niet 
tusschenvoeging van de huiskapel, de woning lag 
en aan dc andere de vertrekken voor het boerenbedrijf. 
In den beginne hadden laatstgenoemden geene on
aanzienlijke oppervlakte, totdat bij den ondergang dei-
zaal de woon-en slaapvertrekken zoodanig toenamen, 
dat zij de vertrekken voor het boerenbedrijf geheel 
overvleugelden en met laatstgenoemden voor de grootste 
helft ccne binnenplaats omringden. 

Ook in dezen vorm verkreeg het huis gedurende 
de vijftiende eeuw nog niet het gemak van inwendige 
gemeenschap. Corridors, galerijen, welke de verbin
ding daarstelden en toch elk vertrek afzonderlijk 
hielden en tevens een overdekten toegang zouden 
gevormd hebben, waren cr in het geheel niet of be
stonden slechts in enkele gevallen en als het ware 
bij uitzondering. Evenmin was er een geregeld trap- II 
penstelsel of wel ccne hoofdtrap, die later ter wille 
van den grootschen indruk in het huis van den 
voornamen heer noodig was. Dc trappen waren 
klein, smal en naar toevallige behoefte ook toevallig 
aangelegd. Dc zaal, op den vlakken grond gelegen, || 
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had cr geene noodig. Van binnen waren wel enkele 
vertrekken door deuren in verband met elkander, 
hetgeen wederom het gebrek had, dat zij als door
gang gebruikt werden door lieden, voor wie zij niet 
bestemd waren. Bijna alle vertrekken op den vlakken 
grond hadden directen toegang op dc binnenplaats, 
zonder dat er eenige sprake van een portaal was, 
zoodat dc binnenplaats vaak tien iï twintig verschil
lende toegangen tot het huis had. Dit was een 
groot gebrek, hetwelk zich dadelijk moest doen 
gevoelen, zoodra aan dc behoefte der familie aan 
afzondering door een voldoend aantal afzonderlijke 
kamers voldaan was. 

In de zestiende eeuw, toen men het huis ook 
reeds in eene zekere voleinding aantrof, bleef er 
nog een groot vraagstuk ter vervulling over, dit 
namelijk om regel in het grondplan en inwendige 
gemeenschap der steeds talrijker wordende vertrekken 
aan tc brengen. Laatstgenoemden vermeerderden 
zoodanig, dat het slot Hcngravc Hall alleen veertig 
slaapkamers bevatte. Ook verscheidene nieuwe zaken 
vinden wij ingevoerd, als eene kinderkamer, eene 
kanier voor den onderwijzer, eene badkamer, doch 
niets meer van cenig hoofdbelang. Als werkelijk 
nieuw en van betcekenis zijn slechts de corridors 
en galerijen te beschouwen, daar zij den aanleg en 
het plan van het gebouw aan een zekere regelmaat 
onderwierpen. 

De tijd was dezer nieuwe richting van het Engelsche 
huis gunstig. Het lag in den nieuwen kunststijl, 
de renaissance, om in dc plaats van de niiddclceuwsche 
schilderachtige toevalligheid eene meer geregelde cn 
symetrische architectuur te doen treden, doch men zou 
dwalen, wanneer men in de nieening verkeerde, dat 
de renaissance het Engelsche huis dadelijk in dien 
geest veranderde. De nieuwe kunststijl, welke in 
de vijftiende en zestiende eeuw den smaak der wereld 
deed veranderen, werd in de Engelsche architectuur 
niet dadelijk gewillig opgenomen. Dc stijl, die 
hier met hem samenging, de zoogenaamde Elizabeth-
stijl, is niet zonder invloed van de renaissance ontstaan, 
cn draagt daarvan in zijne profielen en in menig 
detail de bewijzen, doch nog meer heeft bedoelde 
stijl zijn inwendige vormen van de Gothiek overge
houden. Hij kan als ccn overgang van dc kerkelijke 
bouwkunst in de burgerlijke beschouwd worden, 
het bestaan van eerstgenoemde hield in Engeland 
gedurende eenigen tijd geheel op. 
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Deze omkeer vermocht echter geenszins den in den 
Elizabeth-stijl nieuw gebouwde mansions hun schil
derachtig karakter te ontnemen, dat nog thans in 
tegenstelling met Italiaansche cn classieke kunst 
als bepaald Engelsch beschouwd wordt. De ongelijke 
hoogten van het luchtprofiel, de steile daken, de 
talrijke bordessen, de hooge en op bijzondere wijze ge
vormde schoorsteenen, de groote vierkante en dikwijls 
in tweeën gedeelde vensters, en zooveel dat tot het 
schilderachtige aanzien bijdroeg, dat alles bleef. 
Zelfs de onregelmatigheid van het grondplan met 
als toevallig vooruit- of inspringende gedeelten werd 
den Elizabeth-stijl geenszins ontnomen. De regelma
tigheid, die de corridors aanbrachten, bepaalde zich 
meer tot het inwendige, tot de binnenplaats. Deze 
vormde zooveel mogelijk een vierhoek, rondom wel
ken de gezamenlijke woonvertrekken gelegen wa
ren, terwijl het boerenbedrijf ter zijde werd afge
zonderd en in enkele gevallen zelfs in een afzonderlijk 
gebouw werd uitgeoefend. 

Doch dit was niet de eenige verandering van het 
inwendige. De zaal hield op het middelpunt van 
het huis te zijn; had zij in hare belangrijkheid door 
de verandering van de levenswijze geleden, zij verloor 
ook op bouwkunstig gebied, doordien de galerij een 
meer belangrijk deel en grooter werd en zelfs een 
voorwerp, waarop de schoone bouwkunst in 't bij
zonder werd toegepast. Zoo daalde de zaal geheel 
tot een onbelangrijk vertrek cu bleef zij slechts bij 
traditie bestaan, of zij werd, meer naar voren gebracht, 
veranderd in eenvoudige entreezaal, zooals zij in het 
Engelsche huis tot den huidigen dag gebleven is. 

A l deze veranderingen kwamen het familieleven, 
de verfijnde zeden, het gemak van het verkeer ten 
goede. Het Engelsche huis had met zijne menigte 
kamers van verschillende bestemming, met dc af
scheiding der vertrekken voor het boerenbedrijf en 
die voor de bedienden van dc appartementen voor 
den heer en zijne gasten, met de gemeenschap door 
middel van gangen, corridors en galerijen datgene 
bereikt, wat zijne bestemming scheen te zijn. Voegt 
men daarbij dat bovendien alle voorname kamers van 
glasruiten voorzien waren, dat elk vertrek hetwelk 
tot wonen of slapen diende, zijn schoorsteen had, dat 
wanden cn plafond fraai betimmerd waren, dat er 
aan bontgekleurde tapijten geen gebrek was, dat 
tafels, banken en kasten evenals de betimmering 
van rijk snijwerk voorzien waren, dan moet uien 

wel bekennen dat toenmaals de Engelsche woning 
eene zekere hoogte van volkomenheid verkregen had, 
die aan gemak, bewoonbaarheid en bevalligheid 
ook voornaamheid, schoonheid en rijkdom paarde. 
En daarbij was het huis volkomen eigenaardig, vol
komen Engelsch ingericht. 

Doch juist toen het huis dit standpunt bereikt 
had, hetwelk thans weder als voorbeeld aangenomen 
wordt, verkreeg dc renaissance zulk een invloed, 
dat zij het in zijn grondplan en zijn eigenaardig 
Engelsch karakter voor een paar honderd jaar vol
komen deed veranderen en een geheel ander beginsel 
in dc plaats van het vorige stelde. 

I I . D E OMMEKEER DOOK D E N PAI .ADIAANSCIIEN 

S T I J L IN DE 17 l I c EN 18 a e EEUW, DE T E R U G 

K E E R TOT HET OUDE HUIS EN DE TEGENWOOR

DIGE V E R M E N G I N G EN M E N I G V U L D I G H E I D DER 

STIJJ.EN. 

Beschouwen wij den inhoud der vorige afdeeling, 
de eigenaardigheden cn karakteristieke eigenschappen 
van het Engelsche huis, welke het tot het einde der 
zestiende • eeuw verkregen had. Wij bedoelen niet 
het huis in de stad, maar dat van welgestelde 
familiën ten plattenlande, hetwelk zich, vrij van 
de omsluiting der stadsmuren, in volle vrijheid en 
eigenaardigheid heeft kunnen ontwikkelen. 

Als eene dezer karakteristieke eigenschappen vinden 
wij eene schilderachtige groepecring van talrijke en 
tot verschillende doeleinden bestemde vertrekken, 
tot een geheel vercenigd, en die zich bij betrekkelijk 
geringe hoogte op onbekrompen wijze over de 
grondoppervlakte uitstrekken. Verschillend in hunne 
hoogte cn profielen, in dak- en venstervormen, af
wisselend in hunne lijnen, nu eens vooruit-, dan weder 
inspringend in hun grondplan, vormden zij een geheel 
waarin eindelijk tegen het einde van de zestien
de eeuw door gangen en galerijen gemeenschap 
van binnen cn eene zekere regelmatigheid gebracht 
werden. Een tweede eigenschap bestaat in de af
zondering van die vertrekken, welke voor de bedienden 
cn het boerenbedrijf bestemd waren, van de kamers 
van den heer cn zijne gasten; eene derde in het 
verkrijgen van afzonderlijke slaap- cn woonvertrekken, 
wier bestemming niet afgewisseld werd, zooals het 
in den bloeitijd der middeleeuwen nog gewoonte was; 
eene vierde in de vorming van eet- en gezelschaps-
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kamers. Eindelijk vestige men nog de aandacht op 
dc zaal, die primitief het hoofddoel van den bouw 
is, echter hare eigenlijke belangrijkheid grootendccls 
verloren, haar uitgelezen gezelschap aan de nieuw 
ontstane vertrekken cn dc bedienden aan het bedienden-
vertrek in de afdeeling voor het boerenbedrijf over
gegeven heeft en nu op het punt staat van in een 
bloote entréezaal tc veranderen. Voegt men daarbij 
de schilderachtige details van de buitenzijde, een 
aantal vooruitspringende bordessen, spitse geveltoppen 
en daken, groote doch afgedeelde vensters, hooge, 
smalle, deels phantastisch gevormde schoorsteenen, 
bij groote landhuizen nog eenige torens en torentjes, 
dan heeft men al de bijzonderheden van het En
gelsche huis onder den Elizabeth-stijl. Dit karakter, 
bepaald rationeel, omdat het uit de behoefte, uit 
het leven en zijne geschiedenis ontstaan was, zou 
nu omstreeks het jaar 1000 als met één slag veran
derd worden. In de plaats van het Engelsche huis 
zou een ander treden, dat zijn ontstaan en vorming 
op vreemden bodem, onder vreemde levenswijze, in 
een ander klimaat gehad had. Dit was minstens 
het doel eencr huizen- of paleizenrevolutie; deze werd 
gedurende twee eeuwen bijna volkomen bereikt, cn 
heeft nog thans, al is er ook eene tegenrevolutie door 
het volk op het getouw gezet, in de stad en op het 
land veel meer dan enkele sporen en herinneringen 
achtergelaten. 

Tot nog toe had wel dc renaissance door den 
Elizabeth-stijl in de architectuur en het ornament 
van de Engelsche particuliere woningen veranderingen 
aangebracht, doch zij had in den vorm van het huis 
niets veranderd en het in zijne bijzondere ontwik
keling onaangeroerd gelaten. Dit werd nu geheel 
anders. Toenmaals maakte Paladio's kunst hare 
belangrijke veroveringen in Europa. Een Engelsch 
architect van hooge begaafdheid en groot aanzien, 
laigo Jones, die gedurende langen tijd in Italië 
gewoond had, wierp zich op als zijn pleitbezorger, 
en zoo werd de Italiaansche bouwtrant in Enge
land ingevoerd. In plaats van den Elizabeth-stijl 
trad de Paladio-stijl, zooals men in Engeland de 
nieuwe Italiaansche wijze van bouwen noemt. 

Deze verandering deed zich aan het Engelsche huis 
als veel ingrijpender en gevolgrijker voor, dan zulks 
bij den overgang uit den Noordschcn in den Gothischen, 
en van den Gothischen in den Elizabeth-stijl het 
geval was geweest. Het was echter niet alleen een 
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nieuwe, een andere kunststijl; er onstond een andere 
geest, een ander plan, een ander huis. 

Zooals vanzelf spreekt, kon de nieuwe stijl datgene 
wat door eene meer gevorderde beschaving cn een 
veredeld en verfijnd gevoel verkregen was, als de 
vermeerdering en afzonderlijke bestemming der ver
trekken, niet terugdringen; anders had men liever 
tot den weg der barbaarschheid moeten terugtreden. 
De beide volgende eeuwen brachten zelfs in de groote 
landhuizen en sloten menige nieuwe zaak aan, welke 
uit een nieuwe doch niet noodwendige behoefte ont
staan was, zooals eene bibliotheek en eene muziek
kamer. Doch de Paladio-stijl, die eenigermate als 
met gercedc modellen kwam, keerde alles om. Zijn 
model was het Italiaansche huis, de Italiaansche villa 
in den vorm, dien zij in de zestiende eeuw hadden 
aangenomen. Deze vorm was echter in den grond 
verschillend van dien van het Engelsche huis. 

Zooals reeds beschreven is, was het Engelsche huis 
van het enkele overdekte vertrek van de Angelsak
sische woning uitgegaan, cn dit overdekte vertrek 
was als zaal het middelpunt gebleven. De Italiaansche 
villa, het Italiaansche paleis waren echter van het 
antieke huis uitgegaan, en dit had tot middelpunt 
de open vierkante plaats, het atrium, rondom wel
ke de kamers gelegen waren. De uitgangsvormen 
van beide staan juist tegenover elkander: de over
dekte zaal en de open plaats. Dezen oorsprong 
heeft het Italiaansche huis, het Italiaansche paleis 
niet verloochend. Langzamerhand zijn de antieke 
vormen der buitenzijden op kunstige wijze veranderd, 
doch het atrium, als open plaats, door zuilen en 
arcaden omringd, bleef in het midden van het huis 
bewaard. Reeds hieruit laat zich gemakkelijk be
speuren, welk eene omwenteling de nieuwe stijl in 
het Engelsche huis moest aanrichten, zelfs wanneer, 
zooals geschiedde, de open plaats in een overdekt 
salon veranderd werd. 

Met deze belangrijkheid van de plaats staat nog 
een andere eigenschap van het Italiaansche paleis in 
verband. Deze regelmatige inrichting van de arcaden-
plaats vereischt ook een zekere regelmaat in de plaat
sing der verschillende vertrekken, eene eigenschap 
die trouwens geheel in den geest der classieke. en 
•Italiaansche kunst ligt. De antieke kunst cn na 
haar de renaissance verlangen rust en duidelijkheid 
in opvatting en dispositie; zij verlangen niet alleen 
rust, doch ook symetric, en aan dezen eisch der kunst 
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moet zich de behoefte onderwerpen. Zoo geschiedt 
juist het omgekeerde van wat tot nog toe niet het 
Engelsche huis had plaats gevonden. Uier had de 
behoefte geheerscht en had niet terzijdezetting van 
alle regelmaat en symetrie het grondplan schijnbaar 
willekeurig en toevallig en het uiterlijk afwisselend 
cn schilderachtig gevormd. In plaats hiervan komt 
er nu een regelmatige rechthoek met verhoudingen 
die even regelmatig en synietrisch zijn. 

Wat voor het inwendige geldt, vindt men nog in 
meerdere mate bij het uiterlijke terug. De gevel is, 
althans bij dc latere renaissance en in het bijzonder 
bij den Paladio-stijl, dc eerste en leidende gedachte 
van den architect. De gevel leidt bij hem den ver
deren bouw, terwijl het Engelsche huis juist uit 
het inwendige geworden is. Bij den Engelschen 
architect van den Gothischen en Elizabeth-stijl ontstond 
dc gevel als vanzelf', wanneer hij het inwendige naar 
de behoeften had geregeld cn vastgesteld. Ontstond 
daarbij eenige onregelmatigheid, dan bekommerde 
hij zich daarover weinig; in tegendeel, hij trachtte ze 
door dc vorming der details, door geveltoppen, bor
dessen, torentjes, enz. te vergrooten. Door afwisseling 
van lijnen cn voorwerpen, door afwisseling van breede 
en diepe schaduwen en heldere lichtvlakkcn, verkreeg 
hij een schilderachtig effect. De kunstenaar van de 
latere renaissance legde het in tegenovergestelden 
zin oj) een grootsch, imposant effect aan, en daartoe 
had hij lange, onafgebroken lijnen, breede, rustige 
vlakken, evenwicht, regelmaat cn symetrie noodig. 
Aan eigenaardigheden bracht hij mede wat tot uit
drukking van dezen nieuwen geest noodig was, als 
colonnaden, groote portieken, perrons, zwaar lijst
werk cn balustraden met pedestals en beelden, louter 
als toevoegsel, hetwelk niet door de leefwijze, maar 
door het bijzondere schoonheidsgevoel van dien tijd 
en stijl werd vereischt. 

Zoo werd het nieuwe Engelsche huis in den grond 
cn in zijn eerste en voornaamste gedachte een pracht-
bouw, terwijl het vroegere niet anders dan een 
bouw uit behoefte, eene uitdrukking des levens 
geweest is. l iet nieuwe huis werd een kunstwerk, 
het oude was eene woning. Dit mag in zekeren 
zin als vooruitgang beschouwd worden, doch de voor
uitgang kenmerkte zich vaak door hare ongeriefelijk-
heden cn door het gebrek aan gemak. Vandaar dat 
lord Chesterfield eens generaal Wade, die zich een 
in dezen zin zeer schoon, doch ook zeer ongeriefelijk 

huis had laten bouwen, den raad gaf, aan de over
zijde der straat eene woning te huren cn van daar 
uit zijn huis te beschouwen. 

l iet verschil tusschen het oude en het nieuwe 
huis is reeds in grondplan zoo belangrijk, dat een 
enkele blik daarop voldoende is om te zien of het 
tot den Paladio-stijl of zijn voorganger behoort. De 
rechthoekige, regelmatige en symetrische indeeling 
is voor den eerste het onderschcidingstcekcn. Maar de 
veranderingen bepalen zich niet alleen daartoe. Het 
karakter van het grootsche, het indrukwekkende, 
dat voor alles aan de woning van tien grooten heer 
gegeven moet worden, vereischt een zekere verhooging 
der hoofdverdieping, welke tot nog toe de grond-
verdieping geweest was en ook bleef. Tot dit doel
einde wordt er een basement, souterrain aangelegd, 
hetwelk volgens den regel al de ter zijde gelegen ver
trekken voor het boerenbedrijf, keuken, waschvertrek, 
voorraadkamers, vertrekken voor dc bedienden enz. 
bevat. Deze inrichting, die het huis compacter 
maakt, is bij het woonhuis iu de stad gebleven en 
is daar voordeclig wegens de beperktheid der bouw
oppervlakte. Waar zij echter niet noodzakelijk is, 
zooals in de vrijheid van het platteland, daar is zij 
geene verbetering, want zij brengt den damp en rook 
van beneden in de woning. In enkele gevallen, en 
dat geschiedde vooral bij den bouw van groote 
sloten en paleizen in de achttiende eeuw, werden het 
boerenbedrijf cn de keuken verplaatst in een vleugel, 
waarmede een andere gelijke vleugel moest spreken. 
Daar nu laatstgenoemde niet zelden de huiskapel 
bevatte, zoo verkregen kerk en keuken van buiten 
hetzelfde architectonische aanzien. 

Boven het basement verhief' zich tot eene kolossale 
hoogte de hoofdverdieping met haar portiek, niet 
zuilen of wandpilaren, die niet zelden door de boven
verdieping tot aan de architraaf doorliepen, of in twee 
verschillende rijen boven elkander stonden. Deze 
bovenverdieping bevatte nu geregeld de slaapkamers, 
eene inrichting die ook bij de huizen in de stad ge
bleven is. Dc hoofdverdieping bleef voor de woon-
en receptiekamers, welke in de groote landsloten 
uit eene reeks drawing rooms bestonden en in hun 
midden zulk eene ruimte bevatten, als geschikt in 
de plaats der zaal treden kon, terwijl de drawing-
rooms hunne bcteekenis voor het gemeenschappelijk 
leven kregen. 

Het slot of landgoed van den grooten heer in de 

zeventiende en achttiende eeuw kon in zijne strekking 
de statige vertrekken, alzoo de reeds kwijnende zaal 
nog minder ontberen, al ware ook het gezelschap 
daarin een ander, een voornamer geworden. Zijn 
voorbeeld, de Italiaanschc villa, bood hem een open 
hof, die hem waarlijk zoo in het midden van het 
huis geen dienst kon doen. Daarom overdekte hij 
die open plaats, liet haar dc hoogte der twee ver
diepingen beslaan cn verlichtte haar van boven. Zoo 
kreeg hij weder eene prachtzaal, doch een onbewoon
bare, onaangename, ongezellige ruimte, die naar alle 
zijden heen slechts tot doorgang en tot vertoon 
der waarde van het huis diende. Dat deze ruimte 
iets anders was en voorstelde dan dc zaal, be
wijst reeds haar nieuwe naam saloon, een woord, 
aan welks bcteekenis wij hier niet die van het te
genwoordige salon moeten hechten. Deze bcteekenis 
hadden de drawingrooms. De saloon had ook een 
uitgang naar den tuin. Die naar voren, naar het 
portiek, had gewoonlijk eene daartegenover liggende 
zaal, welke thans alleen entrcezaal (entrance hall) ge
worden was en niet meer tot bijeenkomsten gebezigd 
werd, tenzij als verblijf'van het wachthebbende personeel. 

Evenals niet de saloon, zoo ging dc Paladio-stijl 
ook verder verkwistend met de vertrekken om. Het 
ontbrak niet aan de menigte en de grootte der ver
trekken, doch dc goede gemeenscha]), de afzondering, 
het onderling verband, welke de hoofdeigenschappen 
eener goede woning uitmaken, werden over het 
hoofd gezien. Of liever het lag in zijn systeem, 
dat genoemde stijl daarin gebrekkig moest zijn. 

De architect van dien tijd, nadat hij vóór alles 
den gevel in imposante trekken ontworpen had, ver
deelde en regelde het grondplan allereerst met het 
oog op de vertrekken, welke de waarde en de eer 
des huizes ophielden; daarna deelde hij wat er over
bleef' op zooveel mogelijk symetrische en gelijke 
wijze in vertrekken af, waarin men dan het gemak 
des levens maar moest vinden. Dat leverde dan 
ongerieflijkheden van allerlei aard: kamers welke 
afzondering vercischten cn den daaraan beantwoor- I 
denden toegang misten; anderen die alleen als door
gang konden dienen; vcreeniging van vertrekken 
die van elkander gescheiden behoorden tc zijn cn 
onderlinge verwijdering van dezulken die in elkanders 
nabijheid moesten wezen. 

Zoo slaagde dan de Paladio-stijl er niet in, alle ' 
talrijke en menigvuldige vertrekken, die ter ver-

tooning van een rijk en voornaam leven dienden, 
aan een plan te onderwerpen, dat tegen alle eischen 
der moderne zeden, van het gevoel cn gemak in-
druischte. Hierin slaagde hij zelfs niet in de acht
tiende eeuw, in het tijdvak der causerie en salonheer
schappij. De groote Engelsche architecten van dien 
tijd, sir Christopher Wrcn (de bouwmeester van 
Marlboroiigh-1 louse) en sir John Vanbrugh (wiens 
kolossaal slot Blenheim, dat de Engelsche natie voor 
haren held Marlborough liet bouwen, dc meest schit
terende en karakteristieke schepping van deze rich
ting is) gingen slechts verder op den ingeslagen weg. 
Statige uitdrukking van grootsche architectonische 
gedachten in het uitwendige zoowel als het inwen
dige, in de gevels zoowel als in het grondplan, dat 
vaak een zeer kunstigen, bestudeerden, doch steeds 
symetrischen vorm verkreeg, bleef het doel; zware, 
massieve details het karakter. 

Onder deze omstandigheden moest tegen den Pa
ladio-stijl, die toch op Engelschen bodem een vreemd, 
geïmporteerd product was, eenmaal ecu terugslag 
volgen. Daar deze stijl iu tegenspraak was met 
de zeden des lands, moest hij uitleven en zich zeiven 
overleven. Een terugkeer tot de bouwwijze van de 
middeleeuwen en tot den Elizabeth-stijl moest volgen, 
daar zij in den geest des lands lagen. Deze terug
keer begon tegen het einde der achttiende eeuw 
onder eigenaardige omstandigheden en motieven. 

Zooals bekend is, was het Engeland, waar zich eene 
merkwaardige uiting in de beschaving in de achttiende 
eeuw het eerst openbaarde: de sentimentaliteit, welke 
in dc literatuur, doch nog meer in het leven, een zoo 
groote rol speelde. Dc sentimentaliteit was de eerste 
oppositie, doch waarlijk eene passieve, de eerste uiting 
van het gevoel tegen den heerschenden tijdgeest, van 
het gevoel dat zich tegen den dwang, tegen het be
staan van vormen lucht gaf. Op de sentimentaliteit 
volgde de romantiek, die ter vervanging van de 
wereldsmart omzag naar wat zij van den tijd ver
kreeg cn van zich verstootte. De romantiek richtte 
zich tot de middeleeuwen, zoowel in Duitschland als 
in Engeland, waar men nog verder ging, door
dien men zelfs in dc klecding middeleeuwsche of 
vermeend middeleeuwsche modes invoerde. De terug
blik op de middeleeuwen was gedeeltelijk een va-
derlandsche trek, want de vormen, waaronder men leef
de — en met de bouwkunst, met dc woning was het 
inderdaad niet anders —waren niccrcndeels vreemde\ 
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gedeeltelijk echter ademden de romantiek cn tie 
middeleeuwen één geest. Het was verborgen sym
pathie, welke de beoefenaars der romantiek tot dien 
tijd en zijne letterkundige producten en kunstenaars-
scheppingen aantrok. Zij werden zelfs, niet juist 
wetende waarheen zich tc wenden, geneigd tot het 
mystieke, fanatieke en phantastische, en werden 
teruggehouden van de duidelijke, juiste en regel
matige vormen der classieke kunst, van de renaissance 
zoowel als van de antieke. Door het overwegend eu 
bezielend karakter der niiddclceuwsche beeldhouwen 
schilderkunst, door de onregelmatige en phantastische 
vormen van den Gothischen stijl, en de symboliek 
van het ornament, waren zij aangetrokken, cn leidden 
daarheen den geest van den tijd, die den verkeerd 
geloopen cn verkeerd begrepen classicken stijl in huis 
cn kunst moede was. 

Heide beweegredenen, de vaderlandschc en de ro
mantische geest, leefden ook in Engeland en leidden 
tot dc wederinvoering van het oud-Engelsche huis 
en palcis. Doch deze wederinvoering was geen on
middellijke aanhechting aan de zestiende eeuw, aan 
den voltooiden vorm van het oud-Engelsche huis. 
De traditie was in het tijdvak van twee eeuwen 
geheel te niet gegaan; men moest wat men vroeger 
wilde en deed, eerst weer leeren begrijpen, .luist 
in dit gebrek aan begrip bestond de zwakke zijde 
van deze vernieuwde Engelsche Gothiek. 

Daar deze beweging niet direct eene op kunstge
bied was, zoo waren het ook niet tie architecten, 
die hierin voorgingen, zooals het met Inigo Jones 
cn den Paladio-stijl het geval geweest was. l iet 
waren de kunstvrienden, de groote heeren zelf, die 
voor het eerst weder smaak in de middeleeuwsche 
kunst kregen en nu zelf dc plannen maakten, 
liet karakter van dc nieuwe Engelsche Gothiek 
is dientengevolge meer dat van dilettanten en 
zuiver uitwendig. Men ging niet tc werk naar den 
geest cn de behoeften, die het oud-Engelsche huis, 
beginnende bij het inwendige, gevormd hadden, 
doch hield zich meer aan uiterlijke vormen, aan 
datgene wat met den tijd zuivere versiering geworden 
was. Zonder het plan van het Paladiaansche huis 
tc veranderen, voegde men cr torens cn torentjes, 
kanteelingen, geveltoppen cn bordessen, roscttcn en 
breede spitsbogen aan toe, voorzag het van schiet
gaten cn zware torengebouwen. Zoo zette men op 
(Jen bouw een romantisch-schilderachtigen stempel, 

wiens echtheid volgens den geest der middeleeuwen 
weder door de regelmatigheid van den bouw en 
door dc lange doorgaande lijnen van den Paladio-
stijl gelogenstraft werd. Dit is de te recht veel
vuldig gebrandmerkte Engelsche Gothiek der negen
tiende eeuw, die ook op het vasteland maar al te 
veel navolging gevonden heeft. Haar belangrijkst 
of ten minste grootste werk op Engelschcn bodem 
is Caton-Hall, het buitenverblijf van den markies 
of tegenwoordig hertog van Westminster, dat uit 
het begin dezer eeuw dagteekent. 

Doch bij deze verkeerde, zuiver uiterlijke Gothiek 
kon men niet blijven. Op de voorliefde voor de 
middeleeuwen moest de bestudeering volgen en op 
dc bestudeering het begrip. Thans is men in En
geland zoover gekomen, dat men deze eerste bouw
werken van dc vernieuwde Gothiek slechts voor 
carricaturen houdt. De baronial mansions van het 
begin gelden nog als zoodanig, als dc verkeerde 
toepassingen van een onbegrepen stijl. Niettemin 
heeft het nationale clement, dat in het oud-Engelsche 
huis gelegen is, opnieuw wortel geschoten. Hij be
tere archeologische en bouwkunstige begrippen heeft 
men ingezien, dat het niet de Gothiek als zoodanig 
met hare eigenaardigheden is, waarop het bij het 
huis aankomt, doch dat het ware allereerst in het 
plan gelegen is. Ook heeft, zooals aangetoond is, 
het oud-Engelsche huis zich niet in den eigenlijken 
tijd der Gothiek voleindigd, doch eerst in tie zes
tiende eeuw onder den Elizabeth-stijl. Men had 
alzoo volle recht, bij voorkeur tot laatstgenoemden 
terug te keeren, in plaats van tot de Gothiek. En 
dit heeft dan ook plaats gevonden. Terwijl thans 
in Engeland de Gothiek in den kerkenbouw buiten
gewone vorderingen heeft gemaakt en hem bijna 
geheel beheerscht, is zulks voor sloten en huizen 
over het algemeen niet het geval. Voor de groote 
buitenverblijven, villa's of heerenhuizen, welke in 
deze richting thans gebouwd zijn of nog gebouwd 
worden, is dc Elizabeth-stijl aangenomen, welks ver
wantschap met de Gothiek wel eens verwarring ver
oorzaakt. 

Met den Elizabeth-stijl zijn deze nieuwe Engelsche 
huizen ook weer tot de beginselen van het oud-En
gelsche huis teruggekeerd; ten eerste vindt men 
den onregelmatigen vorm van het grondplan ontstaan 
door dc behoefte cn ten tweede het schilderachtige 
voorkomen van het uitwendige als een gevolg van 

de onrcclmatige grondverdceling. Op die wijze i burgerbottw of van het woonhuis verdreven worden. 
konden ook de gemakken weer opgenomen wor- i 
den, welke door den Paladio-stijl verdrongen waren, 
als de afsluiting en afzonderlijke toegankelijkheid van 
enkele vertrekken; hunne afscheiding naar de bestem-
ming en de verwijdering van dc vertrekken voor 
het landbouwbedrijf en de keukens uit het souterrain 
naar een vleugel of een afzonderlijk gebouw, zooals 
bij buitenverblijven nu weer regel werd. 

Eene nauwkeurige navolging van het oud-Engelsche 
huis kon niet plaats vinden, daar in dien tusschentijd 
in de behoeften en de levenswijze veel verandering 
was gekomen, en bovendien vele nieuwe uitvindingen of 
verbeteringen in de mechanica het hare konden bijbren
gen om meer gemak te verschaffen. Dc zaal was nu een-
maal van de leefwijze gescheiden, cn was, daar dc zeden 
veranderd waren en het feudalism us niet meer bestond, 
als middelpunt cn hoofdvertrek van het huis niet 
weer in te voeren. Zij bleef wat zij geworden was, 
tocgangsvertrek. In hare plaats vormt bij dc mo
derne heerenwoningen van den Elizabeth-stijl een 
groote toren met kanteelen en een vlaggestok het 
voornaamste deel van het huis, waaromheen zich 
de andere gedeelten groepeeren. Juist het midden 
neemt hij bepaald niet in, doch hij is, zooals het 
schilderachtig onregelmatige karakter van het gebouw 
vereischt, opzettelijk ter zijde geplaatst. 

Hierin ligt nu voorzeker geen behoefte, noch cenig 
ander doel dan ecu zuiver artistiek, en het laat 
zich licht begrijpen, dat dc onregelmatigheid in 
dezen stijl van de moderne Engelsche buitenplaatsen 
niet alleen op behoefte gegrond is, doch dat het 
schilderachtige karakter van het uitwendige zelfs 
een streven is geworden. Dit is het groote verschil 
tusschen de nieuwen Elizabeth-stijl en den ouden. 
Bij het nieuwe Engelsche huis in dezen stijl is tic 
schilderachtige onregelmatigheid niet enkel gevolg, 
maar ook beginsel, doch hij behoudt zich de vrijheid 
voor, het huis geheel naar behoefte en welgevallen 
in te richten. 

Niettegenstaande alzoo het nationale karakter van 
het huis weer verkregen werd, kon men er nog 
geenszins in slagen den vernieuwden Elizabeth-stijl 
tot den alleen heerschenden te maken, zooals met I 
hem in dc zestiende eeuw of met den Paladio-stijl 
het geval geweest was. De Gothiek, hoewel haar 
gebied bij voorkeur op kerkelijk terrein was en tot 
nog toe gebleven is, kon zelfs niet geheel van den 

In alle openbare gebouwen, die zich gewoonlijk aan 
dc kerken aansluiten, in scholen, ziekenhuizen, asyls 
treedt zij zoo overwegend op, alsof zij daarvoor uit
gedacht was. In vele gevallen echter neemt zij bij 
deze gebouwen, zoomede bij talrijke kerken, vooral 
in die streken, waar blokstecnen voor den bouw ge
vonden worden, zoo zware, plompe cn logge vormen 
aan, dat het doet denken aan den paradox, dien 
menige kunstenaar tot kenspreuk schijnt genomen 
te hebben: het leelijke is het schoone. Op gelijke 
wijze is de Gothiek nog heden een niet zeldzame 
verschijning bij groote buitenplaatsen, doch met locale 
beperking. 

Het zijn de Schotten die met hunne Edimbtirgcr 
architectenschool een eigen standpunt ten deze inne
men en op het groote buitenverblijf den Gothi
schen burchtstijl toepassen. Met talrijke ronde to
rens, kanteelen en schietgaten, smalle vensters, 
zware muren en soliede deuren, met trots wappe
rende vlaggen, maken zij den indruk, alsof de oude 
tijd waarin men steeds op tegenweer moest bedacht 
zijn, nog bestond, alsof de rooftochten van den adel 
op de grenzen, de invallen der Engelschcn nog in 
hun hoogsten bloei en dagelijks te verwachten waren. 
En toch klinkt het horengeschal van den toren, doch 
slechts bij de ontvangst van vreedzame gasten, en 
de enkele krijg is tegen de herten en de vossen. Voor 
een groot deel is het echter traditioncele romantiek, 
welke dezen Schotschen vbaronialstijl," zooals hij 
genoemd wordt, heeft in het leven geroepen en staande 
houdt. Op dc kale en rotsachtige hoogten van 
Schotland, nan de eenzame nieren tusschen berken-
en pijnboomen maken zulke burchten steeds een 
met het landschap harmonischen, en op een dichterlijk 
gestemd gemoed ook een verrukkenden indruk ; echter 
op den \oltooid beschaafden bodem van Engeland, 
op de groene weilanden, die slechts vrede en rust 
verkondigen, of daar waar fabrieksschoorsteenen 
zonder tal zich in de lucht verheffen, zijn zij zoo 
ongepast uls mogelijk is. En toch zijn zij ook daar 
te vinden. Wanneer echter deze stijl of deze bouw
vormen op enkele villa's of landhuizen toegepast 
worden, zooals ook geschiedt, dan worden zij carri
caturen, onderwerpen die de spotzucht opwekken. 

Evenmin als de Gothische stijl was de Paladio-
stijl dadelijk overwonnen of vergeten. De nieuwe 
richting had geen kracht en algemeenheid genoeg, 
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om dadelijk de eenige en uitsluitende te worden. 
De Paladio-stijl leefde op zijne wijze geheel uit. Alle 
grootschheid legde hij af, ontdeed zich van zijn schit
terend bijwerk, de colonnaden en balustraden, en 
behield slechts zijn geregelde gedaante zonder eenige 
versiering. In dit karakter kwam hij slechts te veel 
overeen met den geest der weinig eischende burger
klasse, welks zin meer gericht was op het innerlijk 
en niet op vertoon van uiterlijke pracht. En zoo 
heeft hij zich dan op het platteland, zoomede, wat 
later nog zal worden medegedeeld, in dc stad in 
meerdere mate staande gehouden, dan voor de eischen 
der kunst wenschelijk was. Een vierkant geregeld 
gebouw, naakte muren zonder eenige versiering, 
ziedaar zijne overblijfselen; wellicht zullen hier en daar 
nog een paar zuiltjes, welke de posten van de hoofd
deur uitmaken, aan den hoogen oorsprong herin
neren en ccn zwak getuigenis van verdwenen pracht 
afleggen. 

Doch met dit uitsterven en wijken van alle kunst, 
zooals gedurende eenigen tijd bij de Engelsche bur
gerwoning en den smaak der burgerij bijna karak
teristiek is geworden, vergenoegt zich in den laatsten 
tijd de Paladiaanschc richting in de Engelsche bouw
kunst niet meer. Zij poogt zich naar den tijd te 
verjongen, doordien zij de op het vasteland wederom 
in bloei gerakende renaissance van den vóor-Paladi-
aanschen tijd zich ook tracht ten nutte te maken ; 
echter geschiedt deze aanwending meer bij enkele 
gedeeltelijk publieke gebouwen, als banken, sociëteits-, 
tentoonstellingsgebouwen, dan bij het eigenlijke huis 
van den gentleman. Hiertoe dient de eenvoudiger 
Italiaansche beter als voorbeeld. Doch niet alleen 
Italië, ook Frankrijk wordt in dc bouwkundige 
verlegenheid ter hulp genomen, doordien de eigen
aardige vormen zijner renaissance navolging vinden, 
vooral de paviljoenbouw met zijn steile, doch stompe 
piramidedaken en zijne vooruitspringende dakvensters. 

Zoo zien wij dat ook Engeland niet vrij gebleven 
is van wat de bouwkunst van het vasteland in ver
warring brengt: strijd tusschen alle mogelijke kunst
stijlen. Er bestaat geen of er heeft geen bestaan, 
die thans niet nog eens nagevolgd wordt, al zij het 
ook slechts ter wille der zeldzaamheid en van het 
interessante der poging. Men telt in Engeland tegen
woordig tien verschillende stijlen en bouwwijzen, die 
allen voor den huizenbouw in gebruik zijn. Die 
allen moet de architect, die tijden geleden slechts 
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noodig had er één te kennen, geleerd en bestudeerd 
hebben, want onder het publiek en de geleerden 
zijn er genoeg critici en archeologisch ontwikkelde 
mannen, die een stijl, wanneer hij eenmaal in gebruik 
is, ook in zijn voile zuiverheid en echtheid wenschen 
daargesteld te zien. Anderen willen niet inzien, 
waarom dat nu nog bestaan moet, daar wij toch 
onder andere omstandigheden, onder andere behoef
ten leven. Doch nog grooter is de verlegenheid 
voor den gentleman, die zich een eenvoudig, net en 
gemakkelijk huis wil laten bouwen. Pij hem zal 
dc tegenwoordige architect dadelijk met de vraag 
komen: in welken stijl? Daar er nu geen bijzondere 
gentleman-stijl is, zoo zal hij zijne keus moeten doen 
tusschen den Griekschcn of Romeinschcn, den ker
kelijk Gothischen cn den burgerlijk Gothischen, 
den Tudor-stijl en den Elizabeth-stijl, de Fransche 
cn de Italiaansche renaissance cn nog verscheidene 
andere stijlen cn hunne varianten. Wanneer hij 
eindelijk eene keuze heeft gedaan, dan heeft hij 
even zoovele tegenstanders en kwaadsprekers, als er 
dweepzieke aanhangers van alle overige stijlen zijn. 

Het gevolg van dezen staat van zaken is geweest, 
dat het thans in Engeland daar waar cr vrijheid was, 
waar phantasie cn willekeur vrij spel hadden, alzoo 
op het platteland en vooral in die streken welke 
tot zomerverblijf van de bewoners der groote steden 
het meest gezocht zijn, niet de architectuur van 
het woonhuis zeer bont en dooreengemengd gesteld 
is. Geheel in tegenstelling met vroeger — toen het 
huis in overeenstemming met de behoeften zich 
eenigermate vanzelf vormde, en trots den onregel-
matigen vorm, waartoe wegens het inwendige tocli 
grond was, door een geest en karakter beheerscht 
was — bloeit thans de weelderigste verscheidenheid 
van karakters, zoodat het woord bij het begin van 
dit opstel aangehaald : het huis van een Engclschnian 
is niet alleen zijn burcht, maar ook zijn gekkenhuis," 
volle waarheid schijnt tc bevatten. 

Want cr komen nog twee omstandigheden bij om 
die verscheidenheid te vergrooten. 

Genoemde strijd bepaalde zich niet alleen tot de 
groote cn voorname buitenverblijven, doch heeft 
allengs, —met uitzondering van het woonhuis inde 
stad — buiten dc stad ongeveer alles aangegrepen 
wat tot woning dient, van af het koninklijk of her
togelijk slot tot de eenvoudige boerenwoning. De 
nieuwe residentiën der Koningin, die van Osborne 
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op het eiland Wight en die te Balmoral in Schot
land, maken geene uitzondering; want gene is 
in de Italiaansche renaissance, in zeer modernen 
geest, cn deze in den onregelmatigen, schilderachti
ge]! Tudor- of Elizabethstijl gebouwd. Men kan in 
dc Engelsche woonhuizen van het platteland een 
zekere opklimmende reeks bemerken, beginnende met 
de door stroo gedekte, uit ruwe graniet gebouwde 
hut van den bewoner van Wales en van den Ier, 
zoowel kleine als groote. Verder treft men aan: 
de schuur, de hut, de pachthoeve, het huis, de 
villa, het kasteel, al welke gebouwen de bezitter 
zeer ongaarne in naam met elkander verwart. Zon
deren wij de kleinste woning, de hut van den be
woner van Wales cn van den Ier uit, die met één 
kamer en keuken of liever met één kamer waarin 
schoorsteen en goede stookplaats den oorspronkelij-
ken vorm bewaart, dan zijn zij allen reeds in den 
grooten algemcenen strijd der bouwstijlen betrokken. 
De schuren (lodges) en hutten (cottages), hoe klein 
en nederig ook, zijn daarvan zelfs niet uit te zon
deren, want voor woningen van portiers, tuinlieden, 
houtvesters en dergelijke ondergeschikten van den 
edelman, wordt dezelfde architectuur als voor het 
hoofdgebouw gevolgd. 

In de fraai gelegen zomerverblijfplaatsen, aan de 
kusten en in de tallooze kleine badplaatsen, waar de 
bewoners der groote steden zich tot rust en ver
kwikking vereenigen, zoowel als om de natuur te 
genieten, ziet men alle bouwwijzen en stijlen. 
Tusschen goed onderhouden tuinen cn moderne 
villa's vindt men bij voorbeeld in de nabijheid van 
Dublin de niet rozen omgroeide en met stroo afge
dekte hut van den Ierschen visscher of wel de niet 
klimop bedekte ruïne van zulk een luit met inge
vallen dak, cn de vensteropeningen en deuren, 
waarboven men nog den naam wrozenvilla" leest, 
met planken betimmerd. De eigenaar is vertrokken, 
en heeft het aan den tijd overgelaten, om met zijn 
huisje te doen, wat hij wil. Naast het eenvoudige, 
vierkante, witte huis, dat elke versiering, elke kunst 
in zijn uiterlijk mist, staat het gebouw in den vorm 
van een kasteel, dat zijne torens, geveltoppen en 
kanteelen tusschen oude olmen verheft en ondanks 
zijn krijgszuchtig voorkomen, slechts de woning van 
een koopman of een advocaat is. 

De tweede omstandigheid, die medehclpt om de 
verscheidenheid der architectonische voortbrengselen 
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te vergrooten, is het recht en de wil van elk indi
vidu. Daar nu eenmaal de keus der talrijke stijlen 
vrijgelaten, zelfs eene noodzakelijkheid geworden is, 
en een algemeene regel voor den smaak of een 
bijzondere wijze van bouwen — zooals iu vroegere 
eeuwen — niet meer bestaat, zoo verkrijgt ieder een 
zeker recht op de uitvoering van zijn persoon
lijken wil , en van zijne vaak zonderlinge denk
beelden cn luimen. Allicht wordt men geneigd te
genover verwarring in de verschillende stijlen zijne 
eigene denkbeelden te stellen. En zoo schijnt de 
architect maar al te gezind om aan den willekeur 
vrijen teugel te geven, terwijl de bouwheer, aan den 
eenen kant alle architectuur opofferend, aan den 
anderen kant de uitvoering van eigenaardige phanta-
sieën bevordert. 

In deze phantasieën vindt men vóór alles nog 
steeds de onovertrefbare Romantiek. Ridderschap cn 
burchtenbouw zijn nog zoo diep ingeworteld, dat zelfs 
de eenvoudige geest van den man van zaken zich 
daarvan niet kan losmaken, l iet doet dezen zelfs 
genoegen, wanneer hij zijn winkel, zijn kantoor ver
laat, om zich in zijn middelecuwsch, burchtachtig huis 
terug te kunnen trekken. Zoo ziet men in grooten 
getale aan Icrlands schilderachtige rotskusten, een 
burgerhuis, niet grooter dan noodig is, met ter 
zijde één of twee groote, van schietgaten en kleine 
vensters voorziene torens, alles uit onregelmatige 
granietblokken schijnbaar ruw opgebouwd. Goed 
aangelegde tuinen, smaakvolle ijzeren hekken omrin
gen deze gebouwen. Anderen hebben verdedigbare 
poorten waarin de woning van den poortier; hooge 
door kanteelen gekroonde muren omgeven de behui
zing, waar langs men ziet op gescheurde cn dooi
de golven geteisterde granietrotsen en het strand, 
dat een kleine haven omvat, als had men, evenals 
duizend jaar geleden, ieder oogenblik tegen dc sche
pen der Deensche zeeroovers op zijne hoede tc zijn. 
De zee blijf de zee, de rots is woest en gevaarlijk, 
doch de witte huizen danrnaast met hunne breede, 
lichte vensters en open portiek of colonnaden, ademen 
een zucht naar stilleven en vreedzaam genoegen. 

Onder zulke verschillende invloeden is het Engel
sche landhuis zelfs eene soort individualiteit geworden. 
Zooals het huis in dc stad zich aan ons vertoont en 
door één vorm beheerscht wordt, zoo onafhankelijk 
schijnt het landhuis daarvan te zijn, dat niet meer 
aanzien heeft dan in overeenstemming met het 
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eigenaardig nationaal karakter is. Alleen zorgt men, 
dat niet alleen buitenplaatsen, maar ook huizen, 
villa's en cottages, of zij als zomerverblijf dan wel 
als blijvende woonplaats dienen, elk hun eigen naam 
verkrijgen en niet genommerd worden. Deze namen, 
vaak zeer hoogdravend, zijn gewoonlijk hoogst karak
teristiek voor de richting des geestes van den bewoner 
of stichter. Enkelen volgen dc romantische neiging 
huns harten, cn wij lezen: Cliff Castle, Rock Castle, 
Tudor Castle, hoewel daarbij op gcencrlei wijze aan 
een kasteel te denken valt; anderen getuigen van 
reisherinneringen, vooral uit Italië, als Monte-Rosa 
— waarmede slechts een klein huis bedoeld wordt, — 
Riva, Lucca, Villaggio, Montalto; anderen zijn 
mythologisch, als Neptune View, Triton Lodge; 
weer anderen verraden geheimen des harten, als 
Rose Villa, Clare Villa, Lizzie Villa; nog anderen 
zijn van nationalen of wel van bijbelschen aard. 

Maar ondanks dit streven naar individualiteit, 
ondanks de verschillende stijlen en stijlsoorten die 
in 't hedendaagsche Engelsche landhuis van buiten 
af gezien te voorschijn treden, ondanks de verschei
denheid van materiaal dat gebruikt wordt, ondanks 
de donkerroode baksteenen, de ornamenten, het gra
niet, ondanks dit alles is ook het Engelsche huis 
van heden een bouwwerk van zijn tijd, een werk 
zijner natie en draagt als zoodanig geëigende, doch 
bij voorkeur van binnen aangebrachte karakter
trekken. 

Reeds de bontheid der stijlvormen van het uitwen
dige behoort tot twee hoofdrichtingen. 

De eerste is de klassieke, zooals men ze kortweg 
noemen kan, met regelmatige lijnen cn symmetrische 
vormen; de tweede is de schilderachtige, met onre
gelmatige vormen, hetzij met voordacht of omdat men 
er niet buiten kon, in de vormen der middeleeuwen 
of in die der 16 d e eeuw ontworpen. 

De bouwkundigen van den nieuweren tijd gaan 
echter nog verder. Zij beginnen niet de gesteldheid 
der natuur en van den grond op te nemen cn daar
naar den bouw te regelen, waardoor zij onge
twijfeld den nationalen karaktertrek versterken. Zij 
hebben geleerd — waaraan men vroeger niet dacht — 
dat een rijken, schilderachtigen, ja zelfs een weinig 
omvangrijken bouw, uit een aesthetisch oogpunt, op 
een vlakken, vruchtbaren grond zonder verhevenheden 
even weinig past als een slot in Griekschen stijl 
niet zijne lange, rechte lijnen, met zuilen en koepels 

in eene woeste, bergachtige streek; zij hebben ge
leerd of ten minste beginnen tc leeren, dat de vreed
zame streken, de glooiende heuvels van het grootste 
deel van Engeland en de ronde kruinen van zijn prach-

I tig loofrijk geboomte, wel geschikt zijn voor een 
i zeker schilderachtig uiterlijk in bouwkundige vormen, 

maar weinig voor de romantische of klassieke kunst. 
Daarom trachten zij naar de vereeniging of over

eenstemming van beide, cn dit geldt in de eerste 
plaats het grondplan, de indecling der kaniers, waar
op nog heden, gelijk sedert eeuwen het Engelsche 
karakter van het huis bij voorkeur berust. Zelfs die 
architecten welke zich aan de regelmatigheid van het 
uitwendige vastklem men, geven de dorre symmetrie 
voor het inwendige op. Terwijl in de 17' l c en 18 d c 

eeuw het leven en de behoeften zich moesten onder
werpen aan de toenmaals vastgestelde indeeling, voe
ren zij thans bij voorkeur het meesterschap. Zelfs 
wordt in een huis dat voor het uiterlijke opgetrok
ken wordt in een klassieken vorm, het inwendige 
geheel ingericht — ten minste voor zooveel dat 
kan — naar de eischen van het leven. 

En die eischen van het Engelsche leven hebben 
heden ten dage vaste en bepaalde vormen en zeer 
geëigende karaktertrekken. Geen der beschaafde volken 
houdt zoozeer als het Engelsche van de huiselijkheid, 

' geen stelt daarom ook te dien opzichte zoo hooge 
eischen. leder stelt eischen naar zijn rang en stand, 

j de rijke en de arme, de hoogmoedige en de nederige. 
To be happy at home of gelukkig te zijn in zijn 
huis, is het hoogste doel van al ons streven, zegt 
een Engelsch schrijver. 

I I I . H E T HUIS IN DE S T A D , UIT- EN INWENDIG, IN 

D E N TEGENWOOKDIGEN TIJD. 

Bij ons tc lande heeft men de ervaring opgedaan, 
dat in de ontwikkeling der huisbouwkunst, zoowel 
in theorie als in practijk, de huizen in de stad van 
meer belang zijn als die daar buiten; in Engeland 
is dit omgekeerd. 

Het Engelsche woonhuis in de stad is eerst laat tot 
zijnen eigenlijken vorm gekomen. Men heeft lang
zamerhand de ontwikkeling van het landelijk huis, 
die wij hebben leeren kennen, nagevolgd, en eerst 
in dc 17 d l eeuw den vorm aangenomen, aan welken men 
zich met taaie volharding vasthoudt. Terwijl zich se

dert lang buiten de stad die bonte verscheidenheid 
van dikwijls phantastische vormen bij dc huizen ver
toont, kenmerkt zich in de steden, in de nieuwe 
fabriek- zoowel als in de oude handels- en provin
ciesteden, het huis van den Engelschen burger 
nog steeds door dezelfde nuchterheid en dezelfde 
vervelende eenvormigheid. 

Zoo kan het intusschen niet altijd geweest zijn. 
En inderdaad is er maar zeer weinig in de woon
huizen of bij den stratenaanleg der Engelsche steden 
dat herinnert aan den tijd vóór de 17 d e eeuw. Men 
kon evenwel, niet straffeloos, van eeuw tot eeuw 
en van geslacht tot geslacht, afstappen van die 
vrije wijze van bouwen, waarbij hout en steen 
even rijkelijk gebruikt zijn. Vandaar dat de Engelsche 
steden hare groote bcteekenis cn ontwikkeling eerst 
gekregen hebben sedert de 17 d c eeuw, en zijn die 
steden welke in de middeleeuwen naam en aan
zien hadden, thans gedaald tot kleine, onbeduidende 
plaatsjes. Het kiesrecht voor het parlement, dat zij 
tot heden behouden hebben, en eene groote prach
tige kathedraal zijn misschien nog dc eenige ge
tuigen van vroegere grootheid. Veeltijds ligt ook 
de oorzaak van de losse wijze van bouwen en dien
tengevolge van het snelle verval, in het eigendom-
niclijk bouw- en huisrecht, dat het huis slechts voor 
eene bepaalde reeks jaren toekent aan hein, die het 
liet bouwen of aan zijn nakomelingen om, het daarna, 
— meestal na 100 jaren—, toe te wijzen aan den 
eigenaar van den grond. 

Onder deze omstandigheden — wij willen de tal
rijke branden, die b. v. Londen zoo dikwijls 
vernield hebben, niet eens in aanmerking nemen — 
is, over het algemeen in een Engelsch stadshuis wei
nig te vinden wat ons aan de oudheid herinnert. 
Buiten de stad vindt men overvloed van ruïnen 
en goed onderhouden gebouwen, hetzij groote land
goederen, abdijen en kerken, cn in dc steden weinig 
wat ons stemt voor de burgerlijke bouwkunst. A l 
leen Chester, de oude, eertijds verafgelegene pro
vinciestad, thans een gewichtig vereenigingspunt van 
aanzienlijke spoorbanen, heeft huizen en straten 
bewaard, die dagteekenen uit de oudheid, en geeft 
ons een denkbeeld hoe eene middeleeuwsche stad in 
Engeland er uitzag. Deze stad hoogst schilderach
tig in zijn soort, heeft huizen niet een groo
ten voorsprong en bovenbouw door pijlers gedra
gen, met prieelen door traliewerk gevormd en 

donker door de schaduwen, die zij afwerpen, 
huizen niet balkons cn torens, met hooge trappen 
aan de straatzijde en phantastisch gevormde schoor-
steencn. Dit beeld is een geheel ander, als wat een 
hedendaagsche Engelsche stad ons aanbiedt. 

Er is in waarheid, in de bouwkunst niets meer 
vervelend dan de straat van een hedendaagsche 
Engelsche stad, vooral van eene, waar de handel 
zijn zetel niet heeft, maar die bevolkt is door 
den gezeten burgerman, en den heer of gentleman. 
Iedereen woont er in zijn eigen huis en heeft zijn 
huis lief als zijne voornaamste bezitting, maar hoe 
het er van buiten uitziet is hem onverschillig, 't Komt 
hem niet in de gedachte het tc versieren of 't een 
bouwkunstig, eigenaardig aanzien te geven. 

Dc geheele straat, van de eene dwarstraat tot de 
andere, is als één muur van roode of door rook 
zwartgeworden stcencn, waarin vierkante gaten die 
van vensters voorzien zijn. Eene omlijsting, een 
bouwkunstigen vorm hebben deze vensters niet. Het 
dak ligt in den regel verscholen cn draagt dus vol
strekt niet bij tot een schilderachtigen of ten min
ste in lijnen afwisselenden vorm, gelijk elders en 
voornamelijk buiten de stad. Evenzoo ontbreekt eene 
kroonlijst, welke bij ons het niet vooruitspringend dak 
vervangt; dc muur van het huis schijnt bij het dak 
eenvoudig te eindigen. Het cene huis scheidt zich 
van het andere slechts af door de ongelijke hoogten 
der vensters, en waar deze strooken kan men het 
aantal huizen opmaken uit het aantal voordeuren; 
waar echter het eene huis begint cn het andere op
houdt is den aanschouwer tamelijk onverschillig, 
want zien kan hij het meestal niet. 

De huisdeur is het eenige werkstuk getuigende 
van bouwkundigen smaak. Met een paar zuiltjes 
rechts en links of niet pilaren van zandsteen, gra
niet of marmer en dc nabootsing daarvan, met een 
architraafbalk daarover, en daarboven een halfrond 
venster dat licht werpt in het portaal, verkrijgt 
men cene zwakke navolging van een Grieksche hoofd
ingang. In dat halfronde venster vindt men veeltijds 
tot sieraad een gips- of marmerbeeld, het borstbeeld 
van een landheer, zooals b. v. van den hertog van 
Wellington of van de sentinicntcclc Clytia, dat En
geland in de mode heeft gebracht, of ook wel een 
vaas of een opgezet dier. Maar wordt het onderhuis 
niet voor handelsgoederen gebruikt en vordert het 
dus niet noodzakelijk een ingang, dan heeft het. 
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portaal ecu kleinen voorsprong. Zoo vindt men 
het in alle heerenhuizen te Londen. Omdat het sous-
terrain, gelijk nader zal worden aangewezen, voor 
het huishouden van zeer veel waarde is cn zijn licht 
van de straat verkrijgen moet, is er een gemet
selde diepgaande opening voor aangebracht, de area 
genaamd. Deze is met traliewerk van de straat ge
scheiden, waardoor het een ieder mogelijk gemaakt 
wordt in het onderhuis te kijken. Om nu de huisdeur 
te kunnen bereiken, is de area overbrugd, gewoon
lijk met een kleine trap, omdat de verdieping ge
lijkvloers zich eenigszins boven het vlak der straat 
verheft. Deze brug nu is door middel van vier zui
len of pijlers overdekt, waardoor een soort vestibule 
wordt gevormd, met een balkon vóór de parterre 
verdieping, dat echter niet gebruikt wordt, want 
uit de kamer dadelijk op straat te stappen, is niet 
overeenkomstig de Engelsche gebruiken, 't Is dan 
ook heden ten dage lang niet zeldzaam, dat men 
vooral in de stillere wijken, aan dc stads huizen 
balkons vindt met ijzeren leuningen, die galerijen 
voor de vensters vormen, en geschikt zijn tot het 
plaatsen van planten en bloemen en bloeiende klim
op, die in verband met de breede, diepe vensters 
een prieel vormen en ook binnen in de kamer hun 
frissche geuren verspreiden. 

Er spreekt uit dit alles een zucht tot vooruitgang, 
zooals dan ook in den jongstcn tijd, op velerlei wij
zen, vooral in het uitwendige der Engelsche huizen 
zich telkens verbeteringen voordoen. 

Eertijds was men gewoon in de steden slechts 
eene bouwkundige waarde te geven aan die huizen 
welke tot publieke doeleinden dienden. Buiten de 
monumentale gebouwen van den Staat, weken van 
de gewone stads huizen slechts de nieuwgebouwde 
koopmanshuizen af, die somtijds van den grond tot 
aan het dak een enkel lokaal uitmaakten; voorts dc 
bankinstellingen, dc sociëteiten, de hotels en derge
lijke. De sociëteiten namelijk, die tot verzamelplaats 
dienen van talrijke, meest beschaafde heeren, wilden 
sierlijk voor den dag komen, riepen de kunst ter 
hulp en bedienden zich van een der beoefend wor
dende stijlen, zooals de grieksche, de gothische, dc 
Elisabcth-stijl cn de italiaansche renaissance. Uit deze 
allen deden de eigenaars van huizen keus, te begin
nen met die van Londen, en eindigende bij hen die 
de enorme vergrooting der steden tot stand brachten. 

De snelle uitbreiding der steden noodzaakt bouw

ondernemers cn grondeigenaren zoo spoedig mogelijk 
groepen huizen aan te leggen, en straten te bouwen 
waarin het eene huis sprekend op het andere gelijkt. Uit 

il geschiedt meestal naar de gewone methode, zonder kunst 
i en karakter; in de meer voorname wijken van Londen 

echter, rondom het Hydepark, in Behjravia en South-
Kensington, doet men vaak anders: men maakt een 
groep van vier, of zes, of acht huizen, of op de beide 
uiteinden een hoekhuis, en bewerkt ze van buiten 
alsof het een paleis ware, wat des te gereeder kan 
omdat dc hoogte van die huizen (vijf verdiepingen dik
wijls) daartoe gunstig meewerkt. Meestal gebouwd 
in renaissance-stijl, krijgen deze huizen hunne ver
deeling in verdiepingen door lofwerk, met eene zeer 
krachtig sprekende afscheiding, door vensters, por
taal en vestibule, door de hoekhuizen in den vorm 
van paviljoenen te behandelen, door een schooncn 
vorm aan het dak te geven, maar bovenal door een 
donkere oliekleur, in tegenstelling van de conventio-
ncele roode steenen der Engelsche huizen. Op den 
binnenbouw oefent deze buitenbouw, evenwel, geen 

! invloed. Van binnen zijn het alle op zich zelfstaande 
huizen van gelijke grootte cn gelijke indeelingcn naar 
het oorspronkelijke plan, waaruit volgt: zooveel hui
zen, zooveel ingangen. 

Maar uit zulk bouwen van gevels, waarmee een 
begin werd gemaakt, is op te maken dat de lust 
tot modernisecren der huizen aanwezig was. Bij elke 
gemeente in Engeland die uitgebreid is, kan men zien, 
dat, hoe meer men zich verwijdert van het hart der 
stad ook tie ouderwetsche manier van bouwen plaats 
maakt voor de bonte groepcering, welke heden ten 
dage het Engelsche landhuis kenmerkt. De terugge
trokkenheid der Engelsche familiën, die der buiten
wereld geen blik in het home gunnen, bevestigt 
zich achter een area, die door een hekwerk alle ge
meenschap met de straat verbiedt; deze eenzelvig
heid beweegt hen hun huis nog meer achteruit te 
doen wijken en er een tuin voor aan te leggen. 
Zulk een aanleg is niet bij elk huis op zich zelf, 
maar bij de geheele groep van dwarsstraat tot dwars
straat. Voor het overige blijven sousterrain, trap en 
voordeur geheel onveranderd en vormen de gevels 
midden in de stad een gesloten rij of een enkelen 
muur. Dc tuin heeft dan ook inderdaad geen ander 
doel dan den indruk van het huis te versterken, 
de bewoners voor straatdrukte te vrijwaren, cn 
tevens het uitzicht aangenamer te maken; maar het 

is tegen alle gebruiken en zeden in den tuin te 
gaan zitten en te genieten van het groen, de bloe
men cn de vrije lucht. 

Dit is slechts dc eerste schrede. Gaan wij verder, 
dan lossen zich dc onafgebroken rijen huizen op in 
kleinere groepen van drie en vier, meestal twee die 
één muur en één dak gemeen hebben, en van drie 
zijden, of als één geheel beschouwd, rondom van een 
tuin zijn omringd. Slechts het rasterwerk dat den 
tuin in tweeën scheidt, en de beide voordeuren aan 
de buitenzijden toonen aan, dat het twee huizen 
zijn dio men vóór zich ziet. Zulke groepen noemt 
men gewoonlijk terraces. Vervolgens komen wij aan 
de op zichzelve, in een tuin staande huizen, die, 
ofschoon tot de stad behoorende, alle eigenschappen 
hebben van een landelijk huis. 

Reeds bij de terraces, ofschoon ze meestal uit roo-
den steen zijn opgetrokken, verraadt zich dc zucht 
naar een meer vrije bouworde. Vensters in steen 
gevat, een vooruitspringend of overhangend dak, 
balkons, een prachtige open vestibule met ruime 
trap, dat alles herinnert ons het oud-Engelsch huis. 
Dit is nog meer het geval bij het op zichzelf staand 
huis, dat, als het niet te klein is en meer het ka
rakter heeft van een cottage of wel in het geheel 
geen kunstkarakter, in het landhuis, in de villa op
gaat. 

Bij alle huizen van deze soort ondergaat het stelsel
matige plan van 't stadswoonhuis reeds aanzienlijke 
veranderingen, cn maken zij den overgang uit van 
het bekrompen huis in de stad en den veel ruimeren 
bouw van het landhuis, voorzien van alle gemakken. 

Immers in dc stadshuizen is alles op en in elkan
der; dc schuld hiervan ligt aan de beperkte ruimte. 
Deze dwingt er toe kamers en zalen, welke in het 
landhuis naast elkander liggen, boven elkander te 
bouwen. De eigeiuloinnielijkheid van den Engclschen 
familiegeest, zijn eisch waarop niets af te dingen 
valt, om zoo al niet in zijn eigen huis, dan toch te 
wonen in een huis voor zich alléén, en het voor 
geen prijs met een ander te deelcn, deze zucht naar 
afzondering van elke familie heeft een systeem van 
bouwen gewrocht, geheel tegenovergesteld aan dat 
in onze groote steden. 

De bedoeling is daar, evenals bij ons, zooveel mo
gelijk partij te trekken van den duurgekochten grond. 
Dat doel wordt bij ons bereikt door op groote op
pervlakten ruime huizen te bouwen, in welke talrijke 

familiën te zamen wonen, ja zelfs verscheidene naast 
elkander op dezelfde verdieping. In onze woningen 
liggen daarom, volgens een vasten regel, alle ver
trekken naast elkander, op gelijke hoogte en op de
zelfde verdieping. Niet alzoo in Engeland. De En
gelsche familie-zin, die vrijheid verlangt, wil een 
eigen paleis of stulp. Daarom zoekt het klein gezin 
zijn conforten in kamers boven elkander. Zoo vindt 
uien in den gevel van een Engelsch stadshuis in 
den regel 2 of 3 vensters over dc breedte, en deze 
3, ook wel 4 of 5 maal boven elkander. Op die 
wijze trekt men daar evenals elders, het meest mo
gelijke nut van zijn erf. 

Deze wijze van bouwen heeft hare nadoelen. Smal 
van front, opgesloten door hooge zijmuren tusschen 
dc huizen der beide buren, moet het huis de volle 
toevoer van licht en lucht ontberen die het ruim-
gebouwde, op zich zelf staande huis steeds aange
naam maken. Daar de trap de eenige gemeenschap 
mogelijk maakt tusschen de verschillende vertrekken, 
zoo is het gedurig «trap op trap af." Dit trappen 
klimmen is voor hen die gewoon zijn zich gelijk
vloers te bewegen, zeer onaangenaam. 

Toch komt, bij nader inzien, bij hen cn bij ons 
de zaak op hetzelfde neer. 

Wij worden door onze manier van bouwen voor 
het nieerendeel genoodzaakt in dc hoogte te wonen, 
en wanneer wij twee- of driemaal daags bij ons, 
en misschien ook nog wel eens bij een vriend of 
bij iemand niet wien wij zaken doen, naar boven 
zijn geklommen, dan raken wij zoetjes aan het 
trappcnkliminen gewoon. In een Engelsch huis woont 
de heer des huizes, overdag in het benedenhuis en 
op de eerste verdieping, en slechts zeer zelden is 
de slaapkamer boven of hooger. De huisvrouw die 
zelden iets te zoeken of te doen heeft in de keuken, 
of in het sousterrain, kan verscheidene malen de 
weinige trappen tusschen de verdieping gelijkvloers 
en de eerste verdieping op- cn afklimmen, eer ze 
met hen gelijk staat die hooggelegen woningen 
moeten bereiken. Van den anderen kant verschaffen 
de trappen in het Engelsche huis voordeden, die 
wij, helaas moeten missen. 

Bekennen wij eerlijk, dat onzen woningen met hare 
hooge verdiepingen vele gebreken aankleven en wij 
bijna zonder uitzondering over iets te klagen zullen 
hebben, als: over eene misplaatste ligging der kamers, 
over de slechte onderlinge gemeenschap cn den moei-



lijken toegang, die ons verhinderen van alles het 
gebruik te maken dat wij wel zouden willen. Vele 
vertrekken doen alleen dienst als doorloop voor be
dienden en vreemden, ofschoon ze bestemd waren om 
veel meer nut te kannen doen. Hoe vele woningen 
zijn er niet in welke keuken, huiskamer en slaapver
trek op één vlak liggen, zoodat men de slaapkamer 
niet bereiken kan, zonder dc beide andere door te 
gaan, hetgeen in Engeland een ongehoorde zaak is. 
Of dc eetkamer ligt te ver van de keuken, bf ze 
liggen, door één deur verbonden, naast elkander, 
zoodat walm cn etenslucht die in de keuken op
stijgt, zich in het eetvertrek verspreidt. 

Donkere voorkamers, donkere alkoven die niet te 
gebruiken zijn, zelfs eetkamers die geen direct licht 
hebben, maar dit moeten verkrijgen uit den gang 
die ook al slecht verlicht is, ontbreken b. v. in 
het nieuwe gedeelte van AVccnen zelfs niet in de 
kostbaarste en rijkste woningen, die de heer des 
huizes zich voor eigen gebruik heeft laten inrichten. 
Hier is niet alleen op den vollen dag kunstlicht 
noodig, maar ook is het moeilijk de vertrekken 
te luchten, hetgeen voor eene kamer in welke men eet 
onmisbaar is. Om een eenigszins gemakkelijke ge
meenschap te verkrijgen, hebben de kamers drie en 
vier deuren, hetgeen met de vensters, zes cn zeven 
openingen geeft. Geen wand vindt men zonder 
opening. Het is ons als of we in een open paviljoen 
of midden in een vrije passage woonden. Verder 
ontbreekt er ruimte voor het plaatsen van bedden 
cn meubelen aan den muur, zoodat der sopha 
eene plaats moet worden gegeven tusschen de ven
sters, en men rechts en links eene deur en achter 
zich een tochtend raam heeft. Deze zeer onbehaaglijke, 
lang niet comfortable toestand wordt alleen overtrof
fen door het Fransche salon, dat meer opening dan 
muur heeft. 

A l zulke gebreken mogen niet voorkomen in een 
Engelsch huis. Men herinncre zich het doel waarnaar 
het Engelsche huis in zijne geschiedenis streefde, 
het doel dat de moderne beschaving, het fijnere 
gevoel en dc moderne gebruiken van het huisgezin 
opleggen als voorwaarden, waaraan niets te verande
ren is, noch buiten, noch in de stad. Het huis wil 
eene onverstoorbare gemeenschap tusschen de ver
schillende vertrekken onderling, zoowel voor de be
zoekers als voor de dienstboden ; het verlangt onvoor
waardelijke scheiding tusschen woon- cn slaapver

trekken en een gemakkclijkcn, vrijen toegang tot 
deze, zoodat een ieder volkomen ongehinderd en 
ongestoord in zijne kamer zij; het verlangt scheiding 
tusschen heer en knecht door twee verschillende ver
trekken, in welke ieder hunner op zijn gemak is; 
het eischt voorts gemakkelijke en geschikte commu
nicatie tusschen de verschillende kamers naar hunne 
verschillende bestemming en verhouding, doch zóó, 
dat het huisgezin en het dienstpersoneel, ieder op 
zijn weg en in zijn werk, elkander zoo min mogelijk 
ontmoeten of storen. Dit is heden ten dage een 
hoogst gewichtig punt bij de moderne leefwijze, maar 
geheel afwijkende van de aartsvaderlijke gewoonte, 
toen heer en knecht veeltijds ééne familie uitmaakten. 

Aan deze eischcn en voorwaarden moet het huis 
in de stad even zoo goed voldoen, als het landhuis, 
al moge het ook voor het stadshuis, tengevolge van 
de beperkte ruimte, veel mocielijker zijn. Het kan 
evenwel dit doel, tot eene zekere hoogte bereiken, 
omdat men zich door middel van de trap als voor
naamste communicatie verticaal beweegt, zooals bij 
ons horizontaal. Daar dc trap, die steeds van hout 
en dus niet zoo koud is als de onze, en licht uit 
de eerste hand heeft in het midden van het huis 
is, komen alle kamerdeuren vlak daarbij uit, maar 
ieder op zich zelve, zoodat geen twee kamers in 
elkander behoeven te loopen cn ieder vertrek, zonder 
uitzondering, op zich zelf staat. Omdat de deur aan 
het achtereinde der kamer is, zoover mogelijk van 
het venster, is het eerstens veel gemakkelijker ze 
spoedig te luchten, maar ten anderen blijven de 
wanden vrij en is er dus plaats voor den schoor
steen en voor de meubelen. Natuurlijk kunnen, 
wanneer men dat verkiest voor meerdere gezellig
heid, de kamers ineenloopen. Dit heeft dan ook 
dikwijls plaats, wanneer eetzaal en salon (dining-
room en drawingroom) achter elkander liggen. 

In het Londcnsche woonhuis buiten de City, 
waar winkels, kantoren cn pakhuizen vele afwijkin
gen noodzakelijk maken, is de indeeling der ver
trekken en het gebruik dat men er van maakt, 
overal dezelfde. En evenals in Londen gaat het on
geveer in alle provincie-steden, waar de duurte van 
den grond dwingt, er 't meest mogelijke nut van te 
trekken. De geheele huishouding wordt gedreven 
in het sousterrain, en dit dagteekent uit den tijd 
van den griekschen stijl. Het sousterrain heeft zijn 
eigen ingang die door de area gemeenschap heeft met 

de straat. A l wat voor dc keuken is, zooals kolen, 
enz., of voor de keukenbewoners, gaat door dezen 
ingang en geheel buiten het huis en de familie om. 
Iedere verdieping heeft gewoonlijk twee kamers, 
een voor- en een achterkamer, die de geheele ruimte 
innemen, uitgenomen het sousterrain, met zijn voor
portaal (entrance hall) en trapruimte. Deze entrance 
hall moeten wij ons niet voorstellen als een ruim 
//portaal"; het is gewoonlijk cenig smal overblijfsel 
van de oude hall. In voorname huizen, waar ze ge
bruikt wordt als wachtplaats voor de bedienden, be
slaat ze meer plaats. 

De vier kamers van het sousterrain cn van de eer
ste verdieping zijn geheel ingericht voor dagelijks 
gebruik en voor het gezellig samenzijn der familie, 
wanneer niet eene als slaapkamer voor dc hoofden 
des gezius is bestemd. Een der vertrekken in het 
sousterrain dient gewoonlijk tot eetkamer, die van 
de keuken gescheiden, er toch zoo dicht mogelijk 
bij is en het dienstpersoneel het loopen naar boven 
spaart. Het andere wordt door den heer des huizes 
bestemd tot kantoor, tot bibliotheek of tot rook
kamer. 

Als drawingroom, de kamer welke ons salon ver
vangt, doet de voorkamer van de eerste verdie
ping dienst, omdat deze de ganschc breedte van 
het front inneemt, en tevens meest geschikt is voor 
een gezellig vertrek. De achterkamer, die ter wille 
van de trap iets van hare ruimte heeft moeten 
verliezen, kan, als men dat wil, met de voorkamer 
ineenloopen en zal één groot vertrek vormen. De 
kamers van dc hoogere verdiepingen dienen tot slaap
kamers voor den heer des huizes, voor dc kinderen 
(deze hebben steeds hun eigen gebied), cn tot ont
vangkamer; geen van allen mag in het huis ont
breken. 

De bovenste verdieping dienen tot slaapplaatsen 
voor de dienstboden. 

Deze algemeen aangenomen inrichting en verdec-
ling van het woonhuis in de stad is dus, in begin
sel, eene nabootsing van het huis, in den Griek
schen stijl, toen de keuken in het sousterrain was, 
de voornaamste verdieping voor het familieleven en 
voor het bezoek diende, en de slaapvertrekken ge
plaatst werden op de bovenste verdieping. Het smalle 
stadshuis, dat hoog moet gebouwd worden, heeft 
slechts twee verdiepingen: de voornaamste étage en 
de bovenste. 

Als deze indeeling regel is, dan sluit dit de uit
zonderingen niet uit, maar ook deze houden, zooveel 
mogelijk, aan het beginsel vast. De uitzonderingen 
berusten op de verschillende grootten. Niet ullc hui
zen zijn 3 of 4 verdiepingen hoog. In de kleine 
steden of in de buitenwijken bestaan ze veelal uit: 
sousterrain, parterre cn bovenste verdieping. Kleinere 
familiën moeten zich behelpen met een gedeelte van 
een huis te huren en richten dan de woonkamer 
tegelijk tot eetvertrek in. Maar ook het huis der voor
name klassen is niet geschikt om groote gezelschap
pen tc ontvangen. Somtijds komt men daaraan tege
moet, zonder het beginsel tc verzaken, door de ka
mers, als dat kan, ccne grooterc afmeting en meer 
ruimte in dc diepte te geven. Een lichtlantaarn in 
het midden, die tevens gelegenheid biedt voor een 
afzonderlijke dienstbodentrap komt als reddenden 
engel tc hulp. Maar ook in dat geval wordt aan de 
hoogere eischcn der gezelligheid niet straffeloos vol
daan, en de gasten moeten zich dikwijls, trap op 
trap af, bewegen. De verwarming, en de trap komen 
dan binnen in de gezelschapskamers. Maar liever 
ziet men dezen last niet, dan dat men zou afwijken 
van het principe, de woonkamers tevens als gezel
schapszalen te doen dienen. Vertrekken voor het ge
zellig verkeer vindt men ook op de groote buiten
plaatsen en in de woningen van den adel in dc stad, 
maar hier zijn die weeldevcrtrekken meer te beschou
wen als een gevolg van de toeneming der gemak
zucht, dan wel als eene in het oog springende ver
andering. De drawingrooms zijn in aantal toegeno
men ; men vindt er nu verscheidene naast elkander. 
De kleine familie diningroom is niet meer voldoende; 
voor groote gastmalen moet er een grootcre zaal zijn. 
Ook vindt men, vooral op de buitenplaatsen, een 
dans-, een muziek-, een biljartzaal. Maar niet
temin hebben de kamers voor dagelijksch gebruik 
hare inrichting en bestemming behouden. De gezichts
punten zijn dezelfde gebleven als: voor buitenge
woon eu voor dagelijksch gebruik der woning, voor 
het huis van den gentleman als voor dat van den 
lord, voor het huis in de stad en voor dat buiten 
de stad. Men kan dus over deze gezichtspunten spre
ken, als overal bekende. 

Misschien is het den lezer niet ontgaan, toen 
wij daarover spraken, dat de drawingroom en de 
diningroom niet naast elkander, ja zelfs in het 
huis in de stad niet op dezelfde verdieping te 
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vinden zijn. Toch komt die ligging naast elkander 
wel voor, namelijk bij huizen met éénc verdieping, 
maar bij kapitale huizen is dit tegen eiken regel in. 
Wij zien gaarne salon en eetzaal vlak naast elkan
der, om met onze dames uit het salon, bij middag-
of avonddiseh, onmiddelijk in de eetzaal te kunnen 
gaan of in omgekeerde orde uit de eetzaal, zonder 
een omweg te maken, het salon te bereiken. Maar 
dit komt niet geheel overeen met de oud-Engelsche 
zeden, op welke, evenwel, heden ten dage wel eens 
inbreuk wordt gemaakt. AVel geleiden de heeren de 
dames uit den drawing- in den diningroom, maar 
niet omgekeerd. De heeren blijven dikwerf veel langer 
dan de dames aan tafel zitten, rookende, drinkende 
en pratende. Port en sherry, grog en punch laten 
dan hunne rechten gelden, evenals voorheen toen 
de bedienden, na afloop van den maaltijd rondgin
gen met kannen en inschonken. Maar de eigen
lijke reden waarom de Engclschnian niet houdt van 
de nabijheid van salon en eetzaal, is zijn onverzette
lijke zucht naar frissche, zuivere lucht, Liever ge
troost hij zich een trap op te moeten gaan, dan te 
dulden dat de reuk en de wasem het salon binnen
dringen. Zelfs waar, op het buitenverblijf, beide 
kamers gelijkvloers liggen, scheidt hij ze door 
een derde vertrek, of des noods door dubbele deu
ren af. 

Van den anderen kant is het even noodzakelijk 
de eetzaal niet onmiddelijk met de keuken te ver
binden, dat in een huis buiten de stad, waar de 
keuken gelijkvloers ligt, zoo gemakkelijk tc doen 
is. Wij voor ons vinden dat dan ook zeer gewenscht 
voor het gemak van het dienstpersoneel. En toch 
zou het op die wijs onmogelijk zijn de wasem, de 
hitte en de etensreuk van de keuken geheel uit de 
kamer te houden. Daarom maakt men liever een 
omweg, dan dat men, waar keuken en eetzaal tegen 
elkander liggen, dc gemeenschap zou zoeken door 
één deur in den wand. Zeer gewenscht zijn twee 
deuren in een eetzaal, een voor de familie en een 
voor de bedienden, doch zóó gelegen dat het onwil
lekeurig drukke geraas uit de keuken niet in de 
kamer is te hooren. Een zaal moet afgezonderd 
liggen ; het moet er stil en rustig zijn. Een kamertje 
tot het aanrechten der spijzen vóór de deur van de 
bedienden is zeer te wenschen, maar geen volstrekte 
noodzakelijkheid voor een burger-woonhuis. Waar 
het mogelijk is de ligging te kiezen naar de hemel-
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j streken, daar moet de kamer op het noorden of op 
het noord-oosten voor eetzaal dienen, op het noord
oosten vooral als ze tevens tot ontbijtkamer dient. 
Dan heeft men al het vriendelijke van de morgenzon, 

j zonder van haar geplaagd te worden. Voor het mid
dagmaal echter, dat op een laat uur invalt, is het 
noodig dat de kamer koel zij en niet voor zonne
hitte toegankelijk. 

Het binnenste van de eetzaal is bijna overal op 
dezelfde wijs ingericht, ten minste als zij alleen 
dient voor het doel dat haar die naam gaf. Dc 
tafel is in een langwerpige vorm het beste; zij mag 
niet grooter zijn dan noodig is. De vensters maakt 
men, ten onrechte, over de lengte van het vertrek; 
één enkel groot venster, over de breedte, of een 
baywindoiü, dat is een naar buiten uitgebouwd bal
konraam, zou aan 't vertrek meer rust, meer stem
migheid en behaaglijkheid geven. Wanneer de ven
sters over de lengte der kamer zijn aangebracht, 
staat aan de zijde waar men binnentreedt, de 
aanrechttafel of het side-board, ten gerieve voor de 
dienstboden; aan de tegenovergestelde zijde is de 
haard. De langwerpige tafel staat altijd midden in 
de kamer, en de stoelen staan aan den wand; elke 
stoel 't dichtst bij de plaats welke hem aan tafel 
zal gegeven worden. In de grootere eetzalen der 
aanzienlijken, hebben de stoelen hunne vaste plaats 
om de tafel. De muur blijft dan beschikbaar voor 
kostbare meubelen, antiquiteiten of wat men verder 
dienstig vindt om dit vertrek een aanzienlijk voor
komen te geven. De heer des huizes heeft zijne vaste 
plaats aan het eene einde der tafel, met zijn rug tegen 
het buffet; het is de slechtste plaats. De betere blijft 
voor zijn gasten open. Hij kiest zijn zitplaats aan het 
buffet in onmiddelijke aanraking met zijn personeel, 
om zoo noodig, in stilte zijne bevelen te geven. De 
haard heeft alleen ten doel de eetzaal gelijkmatig tc 

, verwarmen, anders niet, vandaar is het geen sieraad 
l waarop het oog met welgevallen rust. In grootere 
• eetzalen vindt men twee haarden. Het buffet wordt 

nooit tusschen de vensters geplaatst, niet om
dat deze plaatsing lastig zou zijn voor het dienstper-

( soneel, maar vooral omdat dan de voorwerpen die 
tot pronk moeten dienen in het slechtste licht zouden 

\. staan. Deze pronkstukken zijn lang niet overbo-
I dig, want de eetzaal, met haar rechte lijnen trekt 
;' niet aan door haar pracht, en de stoffeering komt dit 
: gebrek niet genoegzaam te hulp. Gelijk een Engelsche 
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maaltijd solied en stevig is, en de délicatessen der 
Eransche keuken ontbeert, zoo zijn ook de meube
len in de eetzaal zwaar, solide eenvoudig, en van 
geen enkel sieraad voorzien. Ook de muur ziet er 
somber' en donker uit, tengevolge van het behangsel, 
of door dc meubelen die bruin of zwart van kleur zijn. 
Het grootste gebrek van dc eetzaal is echter dat zij 
niet genoegzaam genieubeleerd is. Een juist aan
tal meubelen, niet overdadig en niet bekrompen, 
geeft ook aan het stemmige vertrek een zekere be
haaglijkheid. 

Dit karakter verliest evenwel de eetzaal als zij, 
zooals dikwijls geschiedt, tevens dient tot zitkamer, 
of als de huisvader, vermoeid van zijne bezigheden 's 
avonds na een goeden maaltijd geen lust meer heeft 
op tc staan, en daarom de laatste uren met de zijnen 
in hetzelfde vertrek doorbrengt. Dan zijn er meer meu
belen noodig, b. v. een boekenrek, maar bovenal 
een sopha en leunstoelen om gezellig bij den haard 
te zitten. 

Als tegenstelling van de eetzaal mag genoemd wor
den de drawingroom, of het salon. Toont dc eetzaal 
eene zekere mannelijkheid, ernst en strengheid in 
haar karakter, het salon getuigt meer van vrou
welijke bevalligheid en elegante sierlijkheid. De dra
wingroom is het rijk der vrouw, zij heerscht en ge
biedt er. 

Want het gezellig verkeer met de vrouw verlangt, 
vroolijkheid en bevalligheid; die moet ook wonen in 
haar rijk, in de kanier waar zij verkeert. Is de eet
zaal niet tevens zitkamer, of als er geen ontbijtka
mer zich in het huis bevindt, dan is de draioingroom 
het vertrek waar de familie zich bij dag gewoonlijk 
ophoudt. Hier ontvangt men bezoek, hier komt dc 
familie bijeen tegen etenstijd, cn hier zit men 's avonds 
gezellig bijeen. Als men let op de betrekkelijk be
perkte ruimte der kamers in een Engelsch huis, dan 
is de draivingroom in den regel van alle vertrek
ken het grootste. 

De bevalligheid cn vroolijkheid die het karakter 
moeten zijn van het salon, maken eene aangename 
ligging gewenscht, wanneer men zich naar de wind
streken kan richten. Het dient te liggen op het 
zuid-oosten; dan vereenigt het de heldere vriende
lijkheid van den morgen en de schaduwrijke koelte 
van den avond. Is het mogelijk een terras, een ve
randa bij het salon aan te trekken, dan wordt de 
bevalligheid verhoogd, evenals door een breed 
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balkonvenster of, zooals men dat dikwijls vindt 
op de buitenplaatsen cn in de alleenstaande huizen 
der stad, alwaar men den muur waarin de vensters 

1 zijn een flauwe bocht geeft. De vensters zijn laag 
bij den grond (doch niet zoo dicht dat zij op deu
ren gelijken) om 's zomers op lage, gemakkelijke 
stoeltjes er voor gezeten, de frissche lucht met volle 
teugen in te ademen en een vrij uitzicht te hebben 

i over tuinen en akkers. 
's Winters lokt de haard het gezelschap in het 

salon. In geen enkel ander vertrek wordt zooveel 
werk van den haard gemaakt. Voor warmte cn ge
zelligheid, wordt ten strengste gezorgd. To draw 

\ round the fire, dat is : een kring om 't vuur te slui
ten, met zijn rossen, altijd flikkerenden gloed, is 
recht Engelsch. Waar dat gebruik elders is aan-

1 genomen, is het uit Engeland overgebracht; wie 
die gewoonte kent, kan ze niet missen. Aan den 
haard krijgt men bezoek; aan den haard leest 
men, werkt men; om het vuur gegroepeerd in ge
makkelijke stoelen babbelt men tot in het holst van 

'\ den nacht, het liefst en het prettigst echter in de 
schemering, als het flikkerende vuur alléén, met 
weifelenden schijn het vertrek verlicht. Het Engelsche 
gezin heeft geen trouwer, meer beminden vriend dan 
zijn haard. 

Licht te begrijpen is het dus dat het een vraag 
J van groot gewicht wordt, waar de haard zijn plaats 
' moet hebben. Als wij, in Weenen, ons in navolging 
! van Engelschc gebruiken van den haard bedienen, 

cn even goed als dc Engclschnian van zijne aan
genaamheid bewust zijn, dan plaatsen wij hem ge
woonlijk ovcrscliuin in ccn hoek. Dat doet de En-
gelschman meestal niet. Die plaats zou in het 
Engelsche huis niet de rechte zijn, en wel om de 
eenvoudige reden dat men dan slechts zou kunnen 
zitten in het vierde van ccn cirkel, terwijl wanneer 
men den haard plaatst aan den muur, in het midden 
der kamer, men over een halven cirkellijn heeft te 
beschikken. In ccn hoek geplaatst zou er slechts 
ruimte zijn voor twee personen, en zouden dezen zich 
moeten bepalen tot een samenspraak, cn dat komt niet 
overeen niet de gewoonte der Engelschen, die liever 
het gesprek tusschen velen zien voeren. Den haard wordt 
dus steeds tegen den muur een plaats gegund, maar 
het is nog lang niet hetzelfde tegen toelken muur. 
Niet zelden vindt men den haard tusschen de beide 

I vensters, maar deze plaats is niet goed; eensdeels 
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omdat men te dicht bij liet venster is, anderdeels om
dat men naar het licht gekeerd zit en de scha
duw, als men leest, op het boek valt. De beste en 
meest geliefkoosde plaats is vlak tegenover het venster. 
Men is daar het meest vrij en het licht valt 
gunstig op boek of courant, als ten minste dc 
kamer niet al te diep is. Dit gaat evenwel minder 
goed, wanneer de deur in de nabijheid is, want 
dan zitten dc lieden aan den haard steeds op 
den tocht. Dat is een gewichtig punt waarop men 
letten moet, opdat de behaaglijkheid niet worde 
weggenomen, en toch bij ons, waar het salon 
minstens twee, maar in den regel drie deuren heeft, 
is die klip niet licht te ontzeilen. In een Engelsch 
huis wordt daarom, als dc haard zijn plaats aan 
een zijmuur krijgt, de wand gekozen welke het verst 
van de deur (er is gewoonlijk maar één) verwij
derd is. 

Hoe het salon gemeubeleerd moet worden, wijst 
zich van zelf als men op de bestemming van dat ver
trek let. Dient het tot conversatie, tot gezellig bijeen
zijn, dan eischt het bovenal een ruimen voorraad 
stoelen van allerhande soort, geplaatst waar ze noodig 
zijn, als : een groote tafel, die gewoonlijk in het midden 
staat, is bedekt met classieke werken of de beste ge
schriften der nieuwere literatuur, welke in een Engelsch 
huis eene vrij wat grootere rol spelen dan bij ons, 
voorts een kleinere tafel, een étagère of ander fanta
siemeubel, maar in dc eerste plaats, een piano. 
Even als de literatuur, is de muziek, hetzij goede 
of slechte, onmisbaar in een hedendaagsch Engelsch 
huis. 

Deze meubeleering moet zijn tenger, smaakvol, in 
modernen stijl, cn derhalve in lijnrechten strijd met 
dc zware, solide meubelen der eetzaal. Alles moet in 
de drawingroom bevallig zijn: zoowel vormen als kleu
ren. Gelijk zoovele zaken in Engeland, volgt men ook 
hier een stelsel. Wie één salon kent, kent ze ongeveer 
alle. Vroeger muntte een salon uit, omdat er zich bloe
men, grooter dan men ze in de natuur vindt, op den 
grond en aan de muren, op tapijt en op behangsel, 
weelderig vertoonden, of waar bosschen cn tuinen 
onder de voeten lagen uitgespreid. Dc nieuwere 
smaak wil dat dit alles eenvoudiger en fijner 
zij; een keurig ornament wordt in plaats daarvan 
verkozen, maar het karakteristieke onderscheid tus
schen eetzaal cn salon is juist hetzelfde gebleven. 
Een eetzaal moet nu eenmaal zus gemeubileerd zijn, 

een salon zoo; — waarom? Het gebruik wil het. 
In het land waar dc meeste vrijheid woont, hcerscht 
de gewoonte met veel grooter gestrengheid dan er
gens anders; ze beveelt zelfs despotisch over het huis 
cn zijn inrichting. 

Ook het slaapvertrek is der gewoonte onderworpen. 
In deze kamer, welke niet alleen als nachtverblijf, 
maar ook als ziekenkamer dienst doet, moet alles 
daarnaar berekend zijn. Geen slaapkamer mag tot 
doorloop dienen naar andere vertrekken ; iedere slaap
kamer behoort een enkelen ingang te hebben, tenzij 
er een tweede deur is die naar een kleedkamer leidt, 
zooals dat tegenwoordig in moderne, groote huizen 
een gebruik wordt. Wcnsclielijk is maar één breed 
venster, voor hetwelk de toilettafel met haren spiegel 
geplaatst wordt. In tegenstelling met onze manier 
om het bed in zijne lengte tegen den muur te stel
len, en in afwijking met dc Fransche manier, die 
het een plaats gunt in een dompig alkoof, zet men 
het groote, breede, van een halven hemel en van 
gordijnen voorziene bed niet het hoofdeinde tegen 
den muur, zoodat het vrij cn luchtig in de kamer 
staat. Toch moet het tegen tocht gevrijwaard wor
den en daarom mag het niet zóó geplaatst zijn, 
dat de trekking tusschen schoorsteen cn deur er 
langs heen gaat, of den zieke of slapende hinder 
doet. Meestal staat het bed tegen een zijmuur, zoo
dat het licht van die zijde er in valt, hetgeen bij het 
ontwaken zeer aangenaam is. Het voeteinde van het 
bed komt tegenover den schoorsteen, de kleedingkast 
tegenover de vensters. De deur moet zóó kunnen 
opengaan dat de binnenzijde naar het bed toe 
draait, 0111 den bimicndringeiiden luchtstroom in dc 
tegenovergestelde richting te leiden, en daar zij te
genover het venster in den hoek aangebracht is, zoo 
laat zij de muren vrij en belet niet dat de kamer 
spoedig gelucht worde. 

Evenals de eetzaal, het salon, de slaapkamer, zijn 
ook alle andere kamers van het huis, waarbij de ver
trekken der dienstboden in het bijzonder, onderwor
pen aan eene vaste regel, die ter hul pc komt aan de 
eischen van den smaak, aan de menschen met hun 
teer gevoel cn met hunne gehechtheid aan overge
nomen gewoonten, aan dc gezondheid en het beha-
gclijkc, aan dc vrijheid en het ongestoorde verkeer 
binnenshuis, en aan het gemak voor heer en knecht. 

A l verder moeten dc portalen, corridors, galerijen 
en trappen zóó ingericht zijn, dat zij de kortst moge-
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lijke en gemakkelijkste gemeenschap onderhouden 
tusschen de bij elkander behoorende declen van het 
huis cn dc keuken. Het verkeer binnenshuis moet 
zoo weinig geraasmakend mogelijk en rustig zijn ; 
dat kan slechts als alle gangen aangelegd zijn met 
oordcel en met berekening. In een tegenovergesteld 
geval komt er allerlei soort van verwarring; heer en 
knecht ontmoeten elkander op hinderlijke wijze en 
overschrijden wederkcerig den drempel en het recht 
van hun eigen gedeelte. Ten einde het bizondcr recht 
der familie en der beide geslachten op de gezelschaps
kamer en op de slaapkamer tc bevorderen, vindt men 
in dc voorname huizen, bij welke men op geen ruimte 
heeft te zien, verschillende trappen, buiten cn be
halve de afzonderlijke trap der dienstboden, die van 
beneden tot aan hunne slaapkamers in de boven
ste verdieping is aangelegd. Behalve dc hoofdtrap 
naar dc gezelschapszalen, als die zich op de eer
ste verdieping bevinden, zijn er nog: eene fami-
lietrap, een trap voor de jonge dochters, {young 
ladies stairs) een voor de ongehuwde zoons {ba
chelors stairs), en een uit het sousterrain, als zich 
daar de keuken bevindt, naar de eetzaal of naar 
het kabinetje waar de spijzen worden aangerecht. 
A l deze trappen en gangen worden niet zoo 
als bij ons verwaarloosd of onverschillig behan
deld, maar als deelen der woning krijgen ze een 
behaaglijk aanzicht en worden verlicht cn verwarmd, 
evenals het geheel. 

Zelfs de keuken is een voorwerp van zorg, en 
heeft men opgemerkt dat aan dit gedeelte van 
het huis heden ten dage nog meer zorg wordt 
besteed als aan het overige. Eene bijzonderheid 
van het Engelsche huis, wanneer het niet gebouwd 
is in de beperkte ruimte van de groote stad, is voor
zeker de volkomen afscheiding der verschillende werk
zaamheden in dc keuken, en de afzondering der be
dienden. Want ook deze laatsten verlangen hun 
bijzonder terrein, gevrijwaard tegen iedere stoor
nis, tegen ieder ongevraagd binnenkomen; zij ver
langen gezonde kamers om te werken en om tc 
slapen, zoo ingericht — dit is hun maatstaf — 
als een huis voor hun stand, en liefst nog een 
weinig, beter. De ruimte hun toegekend is net
jes in afdeelingen gescheiden voor de mannelijke en 
voor dc vrouwelijke bedienden, die bijéén komen in 
de servants hall, (dienstbodenkamer) en bij de ver
schillende werkzaamheden. In de keuken zelfs, die zoo 

groot, licht, luchtig, goed geventileerd en droog mo
gelijk is, vindt men alles wat betrekking heeft op 
het koken en braden, en daarom is ze met alle zorg 
als een laboratorium ingericht. Alle bijwerk wordt 
verricht in vertrekken 0111 de keuken heen. 

Het huis in dc stad met zijn beperkte ruimte moet 
wel is waar, vele van deze voordeden en inrichtingen 
missen, en men moet er zich met het sousterrain 
als keuken behelpen. Toch jaagt men ook daar 
naar 't zelfde doel cn bereikt het tot zekere hoogte. 
Ofschoon het schilderachtige van het uitwendige is 
verwaarloosd, cn het vele voordeden, om niet 
dc buitenwereld in gemeenschap tc zijn, van het 
Amerikaansche huis ontbeert, in hetwelk door mid
del van verbinding niet een telegraafbureau een 
druk van den duim op een knop, den koopman 
van de straat binnenroept, een tweede den dokter, 
een derde de politie, een vierde de brandweer, 
toch ontbreekt het in het stadshuis, met zijn be
perkte ruimte, niet aan behaaglijkheid, gemak en 
bevrediging van alle redelijke eischen. Wat de 
vorderingen in de werktuigkunde en in de natuur
wetenschappen bruikbaar aanbieden voor huis en 
huishouding, dat tracht men, zonder zich lang tc 
bedenken, in te voeren. En geen wonder. Iedere 
verbetering aan het huis is een voordeel dat men 
zich zelvcn, dat men zijn huisgezin bezorgt, ter
wijl bij ons dc huisheeren er voor bedanken de voor
deden van den huurder te betalen, en de huurder 
niet veel zin heeft eenige verbetering aan te brengen 
waarvoor eigenlijk de eigenaar zorgen moet en waar
van wellicht een ander, na korten tijd, de voordeden 
zal trekken. 

Daarbij komt, dat sinds ecnigc jaren bij het bou
wen van het Engelsche huis niet alleen op gemak 
maar ook op smaak gelet wordt, terwijl het vroe
ger dc type van smakeloosheid was. Maar het 
streven naar dc hervorming op het gebied der 
kunstnijverheid, dat van Engeland is uitgegaan, be
gint vrucht te dragen. Is al het begrip van het 
schoone cn prachtige in de meubeleering bij het groote 
publiek nog niet tot zijn recht gekomen, toch is het 
zware, stijve, plompe, dat vroeger Engelsche smaak 
was, wat getemperd, en zelfs hier en daar geheel 
verdwenen. Veel werkelijk schoons cn goeds, te danken 
aan de verfijning van den smaak, is de huizen bin
nengedrongen, zoodat de stoffecring der woonkamers 
in de laatste tien jaren merkbaar is vooruitgegaan. 
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En daarom kan men zeggen, dat heden ten dage 
de Engelsche huishouw niet alleen streeft naar het 
vervullen der eischen van een leven, den beschaaf
den mcusch waardig, maar deze zelfs nabij komt. 
Er is veel gewijzigd sinds die eerste tijden, toen 
een en dezelfde kamer voor allen voldoende moest 
zijn; er is een verbazenden vooruitgang te bespeuren. 
Deze vooruitgang is de overgang tusschen het ouder
en nieuwerwetsche Engelsche huis, cn teekent de 

vorderingen in de geschiedenis der beschaving over 
meer dan een eeuw. *) 

*) Dc heer II. L. Brussc, aan wicn door do redactie de vertaling 
van bovenstaande bijdrage was opgedragen, overleed nadat een groot 
gedeelte daarvan was in proef gezet, en er op spoedige verschijning 
van dit nommcr was aangedrongen. Een der leden des Bcstuurs nam 
op zich de vertaling, hier cn daar meer duidelijk tc maken, en ver
zoekt ieder lezer, voor zyn aandeel te willen verbeteren, wat hij 
verder noodig acht. 

DE OPENBARE WERKEN VAN DE VROEGSTE EEUWEN TOT OP DEN 

TEGENWOORDIGEN TIJD. 

R E D E V O E R I N G , G E H O U D E N IN 1875 T E B R I S T O L , I N H E T I 3 R I Ï S C H G E N O O T S C H A P 

TOT B E V O R D E R I N G D E R W E T E N S C H A P , 

door Sir John ïïawkshaw, Voorzitter van dat Genootschap, 

en vertaald door den lieer F. J. KROP te Arasterdam. 

Onder dit opschrift vinden wij in de //Revue Generale 
dc rArchitccturc et des Travaux publics" eene verta
ling van bovengenoemde redevoering, van de hand 
van den Heer César Daly, die in een inleidend woord 
daarvan zegt: //In deze redevoering, die wij voor onze 
lezers hebben vertaald, wordt een kort overzicht ge
geven van geschiedkundige feiten van de hoogste 
oudheid tot op onzen tijd. Dc redenaar, dc lieer 
Hawkshaw is een van de meest beroemde civiele 
ingenieurs van Engeland. Hij schijnt zich bepaald 
tot taak tc hebben gesteld dc geschiedenis te schet
sen van het vak van den ingenieur, en geeft eene 
recks van technische feiten, die dikwijls tot dc 
geschiedenis der architectuur behooren. 

Tegenwoordig bepaalt het gebied van den inge
nieur zich hoofdzakelijk tot werken van openbaar nut 
cn waarbij de aesthetick of schoonheidsleer, slechts 
eene ondergeschikte plaats bekleedt. De construc
tion van aestetischen aard, en die waarin de nuttigheid 
altijd gepaard gaat met bevalligheid en poësie of 

somtijds daarvoor plaats moet ruimen, behooren op 
enkele uitzonderingen na, tegenwoordig tot het ge
bied van den architect. Maar in dc Egyptische, 
Assyrische, Grieksche cn Ronicinschc oudheid en in 
de middeleeuwen was het de architect, die de beide 
vakken van ingenieur en architect in zich vereenigdc. 
Van daar dat de heer Hawkshaw voor de geschiedenis 
van hetgeen hij het vak van den ingenieur noemt, 
genoodzaakt wordt zijne voorbeelden van eenige dui
zenden jaren geleden in de werken der architecten 
te zoeken. De ingenieur, zooals wij dien tegenwoor
dig kennen, treedt eerst op tijdens dc Renaissance, 
en uit de geschiedenis blijkt, clat hij van lieverlede 
uit den militairen stand is gesproten. Dc eerste inge
nieurs waren krijgslieden. 

Wij hebben gemeend de lezers der Bouw
kundige Bijdragen een dienst te doen door deze 
belangrijke verhandeling onder hunne oogen te 
brengen. 

Zij luidt: 

Mijne Heerent 

De taak, waarmede het Britsch genootschap mij 
als zijn voorzitter belast, is niet vrij van moeielijk-
heden. 

De voorzitters der sectien leveren in elke jaarlijk-
schc vergadering een rapport omtrent hetgeen er 
nieuws in hunne departementen is voorgekomen, cn 
de proeven der wetenschap in het algemeen die in 
de eerste jaren van het bestaan des genootschaps 
zeer welkom cn belangrijk waren, zouden tegen
woordig veel minder aan het doel beantwoorden. 

Mijne voorgangers op deze plaats hebben reeds 
een groot aantal onderwerpen onderzocht, en zich 
met dc organische en anorganische wereld bezig gehou
den ; zij hebben geredeneerd over het verstand, en 
over onderwerpen, die misschien dc perken des ver-
stands overschreden. Jk ben tot de overtuiging ge
komen, dat minder verheven onderwerpen tegen
woordig volkomen op hun plaats zijn. 

Ik stel mij voor, in deze oogcnblikkcn het een 
en ander te zeggen over eene betrekking, waaraan 
ik geheel mijn leven heb gewijd. Misschien is de 
kwestie in uw oog niet van zulk een ingrijpend 
belang als bij mij, en zou de vrees mij wel mogen 
bekruipen, dat het mij niet gemakkelijk gelukken 
zal haar voor u belangrijk te doen worden. Maar 
ik heb dit onderwerp gekozen, omdat ik daarmede 
beter dan niet een ander bekend ben. Ik heb mij 
daarom voorgenomen tc spreken over den oorsprong 
van het vak van den ingenieur, over zijn arbeid en 
over alles wat daarop betrekking heeft. 

De vooruitgang der wetenschap, toegepast op het 
vak van den ingenieur heeft in de laatste eeuw snelle 
vorderingen gemaakt. Willen wij echter den oor
sprong van dat vak nagaan, dan moeten wij zeer ver 
terugtreden cn onzen blik vestigen op dc eerste vor
deringen der beschaving. 

In de vroegste eeuwen toen dc gevestigde genoot
schappen niet zoo talrijk waren en op zichzelven 
stonden, was de gelegenheid voor de geleerden om 
van gedachten te wisselen, óf zeldzaam óf in het ge
heel niet mogelijk. Dikwijls gebeurde het, dat 
de met het uiterste geduld en door de verstandigste 
hoofden of de bekwaamste handen van een genoot
schap saamgebrachtc uitkomsten, met het verdwijnen 
van dat genootschap verloren gingen. De in een 
zeker tijdperk gedane ontdekkingen raakten zoek 

of werden later teruggevonden. Menig geduldig 
onderzoeker heeft zich het hoofd warm gemaakt, om 
de oplossing te vinden van een vraagstuk, dat reeds 
vele eeuwen vroeger door een meer gelukkig geleer
de was gevonden. 

De oude Egyptenaren waren in het bezit van een 
kennis der metalen, die grootendcels verloren is ge
raakt in de tijden van verval, gevolgd op die van 
het toppunt hunner beschaving. Dc kennis om 
het ijzer te bronzen was bekend bij de Assyrièïs, 
terwijl die onlangs in de moderne metaalkennis 
is ingevoerd; in 1009 werden er octrooien ge
geven voor eene bijzondere wijze tot het fabriceeren 
van glas, die reeds vele eeuwen vroeger in practijk was 
gebracht. *) Onder dc regeering van Tiberius vond 
iemand een middel uit, om glas te buigen; maar de fa
briek van den kunstenaar werd geheel vernield, met het 
doel zoo als men beweert, te voorkomen, dat dc fa
brieken van koper, zilver en goud in verval raakten, f) 

Herhaalde malen hebben ingenieurs, even als 
andere mensclicn fouten gemaakt, omdat zij geen 
kennis droegen van hetgeen vóór hen was verricht, 
en zij hebben opnieuw dezelfde moeielijkheden moeten 
doorworstelen. Tijdens de langdurige beraadslagin
gen over het al dan niet uitvoerbare der doorgraving 
van de landengte van Suez, was een der eerste be
denkingen het verschil van waterstand (32 en een 
half voet) tusschen dc Roodc en de Middellandsche 
zee. Laplace had dadelijk verklaard, dat dit verschil 
niet kon bestaan, en dat de gemiddelde waterstand 
der zeeën op de gansche oppervlakte der aarde de
zelfde is. Verscheidene eeuwen vóór Laplace was 
dezelfde bedenking tegen ecu plan tot verbinding 
van beide zeeën gemaakt geworden. Volgens de oude 
Grieksche en Romeinsche geschiedschrijvers was het 
de vrees dat Egypte onder de wateren der Iloode 
zee zou bedolven worden, die Darius en later Pto-
lomeus terughield om een kanaal tusschen Suez en 
den Nijl te graven. $) En toch was dit kanaal eenige 
ecuwen vóór Darius gegraven, en gebruikt geworden. 

Strabo **) spreekt van dezelfde bedenking, na
melijk van het verschil van waterstand tusschen 
de twee belendende zeeën, cene bedenking door de 

•) Layard, Nineveh and Babyion, p. 191 ; Beekman, nistory of 
Inventions, vol. II, pag. 85. 

t) Plinius, Nat. Hist, bock X X X V I , C. 60. 
§) Ibid., bock VI , c. 33. 

Strabo, c. III, § 11. 
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ingenieurs ingebracht bij Demetrius *) die nu onge
veer twee duizend jaar geleden door een kanaal de 
landengte van Corinthc wilde doorsnijden. Maar 
Strabo f) neemt dit verschil van waterstand niet aan, 
cn houdt, in overeenstemming met Archimedes vol, 
dat het water door zijne zwaarte zich over dc ge
heele aarde gelijkelijk verspreidt. 

Toen de wetenschap, in haar meest verheven eischen 
slechts door een gering getal personen beoefend werd, 
waren deze dikwijls genoodzaakt menigvuldige en 
afwisselende diensten tc bewijzen aan dc genootschap
pen, waarvan zij leden waren. Wij zien dan ook dat 
dikwerf werktuigkundigen cn sterrekundigen, schil
ders en beeldhouwers, even als priesters, geroepen 
werden om betrekkingen tc beklceden, die thans 
alleen tot het gebied van den architect en den inge
nieur bchooren. Zoodra de beschaving ccn genoeg
zame hoogte had bereikt, om groote schatten te 
kunnen bemachtigen, zochten dc koningen en op
perhoofden der Staten hun roem te vergrooten 
door prachtige paleizen op te richten, en na hun 
dood door tempels en praalgraven hun naam te 
vereeuwigen. Van daar dat wij weldra de man
nen van kennis en wetenschap een gedeelte van hun 
tijd aan de bouwkunst zien wijden. De betrekking 
van architect bracht dan ook eer cn voordeel aan. 
In een der oudste steengroeven van Egypte heeft 
een voornamen koninklijken architect uit de dynastie 
der Psammeticussen zijn geslachtslijst in de rotsen 
uitgehouwen; deze lijst, welke nog bestaat, loopt 
over drie en twintig geslachten, en daaruit blijkt, 
dat ieder der voorvaders achtereenvolgens dezelfde 
betrekking vervuld heeft, terwijl hij tevens een hooge 
priesterlijke waardigheid bekleedde. y ) 

Evenzeer als cr in die oude tijden aan beambten 
het ontwerpen van plannen voor en het bouwen van 
koninklijke paleizen en tempels was opgedragen, 
zoo waren er ook anderen, die belast waren met 
het onderhoud cn de herstellingen. Uit een opschrift 
van een stuk steen, dat door den heer Smith in 
het paleis van Sanherib werd gevonden, blijkt, dat 
er in Assyrie 700 jaren vóór onze jaartelling een 
ambtenaar was, die den titel had van: Meester der 
werken. Het hier bedoelde stuk steen met het op-

*} Demetrius I. Koning vnn Macedonië, stierf in 283 voor Chr, 
t) Strabo, c, III § 12. 
§) Discoveries in Egypt., Ethiopia, etc. door Dr. Lcpsius ,2c uitg., p. 318. 
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schrift was een soort van adres, aan den koning 
gericht door een beambte, die aan het paleis eene 
betrekking bekleedde en die daarin verzocht dat. den 
Meester der werken mocht opgedragen worden eenige 
dringende herstellingen tc verrichten. *) 

Tijdens het Romeinsche rijk was er met betrek
king tot het bouwen en dc bijna even groote plan
nen als die van onze dagen eene verdeel ing van 
arbeid. De groote werken werden in dien tijd uit
gevoerd en onderhouden door een menigte hand
werkslieden met hunne hoofdmannen, die allen een 
bepaald en voor ieder geheel afgebakend werk had
den te doen. 

Stellen wij de eerste proeven van bouwkunst, wel
ke destijds voor den enkelen persoon en het huiselijk 
leven voldoende waren buiten rekening, dan hebben wij 
in het Oosten de eerste sporen te zoeken van wer
ken, die het bewijs der kennis van den ingenieur 
dragen. Men is het er nog niet over eens of de 
kennis van den ingenieur, welke bij dc Chaldeeuwen 
en Babyloniërs gevonden werd — indien het ten 
minste niet te veel gezegd is, dat zij deze kennis 
bezaten — in hun eigen land verkregen, of dat deze 
hun uit Egvpte medegedeeld was. Beiden waren land
bouwende volken; zij bewoonden vruchtbare streken 
doorsneden met schoone rivieren, en waarvan de grond 
alleen water verlangde, om den rijksten oogst voort 
te brengen. Daar gelijksoortige toestanden gewoon
lijk gelijke behoeften doen geboren worden, is het 
natuurlijk, dat dezelfde middelen in het werk ge
steld zijn om in de behoeften te voorzien, zonder 
dat wij nu nog een uitspraak kunnen doen wie den 
voorrang toekomt. Toch weten wij, dat reeds zeer 
vroeg, ten minste vier of vijf duizend jaar vóór onze 
tijdrekening in Mesopotamië en in Egypte zeer 
geleerde werktuigkundigen cn zeer bekwame inge
nieurs in de waterbouwkunde werkzaam waren. 
Er is ons van die geleerden weinig bekend, daar de 
namen verloren zijn geraakt; dikwijls gebeurt het 
dat menschen, die belangrijke werken uitgedacht en 
uitgevoerd hebben, door die werken langen tijd over
leefd worden. 

Men heeft beweerd dat de bouwkunst haar oor
sprong niet alleen aan de natuur, maar ook aan den 
godsdienst te danken heeft. Hetzelfde kan gezegd 
worden van het vak van den ingenieur, wanneer men 

*) Smith (G.) Assyrian Discoveries. 2e editie., p. 114. 
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let op die werken, waarop het eerst dc werktuig
kundige wetenschappen moesten worden toegepast. 
Voor de gewijde gebouwen bezigde men de groot
ste steenen, die er te vinden waren, evenzeer om 
hun krachtig weerstandsvermogen als om hun in
drukwekkend voorkomen; om die te kunnen vervoe
ren, oplichten en plaatsen werd het dus noodig werk
tuigen uit te vinden. Dewijl om dezelfde redenen 
de hardste cn kostbaarste bouwstoffen gekozen wer
den, trachtte men de voor hunne bewerking bcnoo
digde metalen werktuigen zoo volkomen mogelijk te 
maken. Dc bewerking der metalen onderging later 
nieuwe verbeteringen, toen zij aangewend werden 
om de afgodsbeelden te vervaardigen cn de heilig
dommen in- of uitwendig tc versieren. 

De eerste werken van steen, waarvan wij den 
tijd van het ontstaan met eenige zekerheid kun
nen bepalen, zijn de pyramiden van Gizeh. Naar 
de meening der oprichters werden zij beschouwd 
als heilige bouwwerken, misschien nog heiliger dan 
de tempels of palcis-tempels. Zij waren bestemd om 
de stoffelijke overblijfselen der koningen drie duizend 
jaren lang te bewaren, een tijdperk naar wij reden 
hebben tc onderstellen, waarna de geest weder terug 
zou keeren, tot het lichaam, dat hij verlaten had. *) 

Hoewel het nu reeds ongeveer 5000 jaren geleden 
is, dat het metselwerk der Pyramiden is vervaardigd, 
zou het in onze dagen niet beter hebben kunnen 
zijn uitgevoerd; allen, die evenals ik gezien en on
derzocht hebben, zijn het daarover eens; dus is het 
doel, dat men zich voorgesteld had, namelijk den 
langen duur, op een merkwaardige wijze bereikt. 
Gedurende ruim tien eeuwen werden er door de Egyp-
tenaren pyramiden opgericht; er zijn nog een 00 of 
70tal overgebleven, maar geen van allen is zoo 
merkwaardig gebouwd als die van Gizeh. Velen 
bevatten groote blokken graniet, die 30 ii 40 voet f) 
lang zijn, ruim 300 ton wegen §) en het grootste 
vernuft met betrekking tot het bouwen en inbrengen 
der grafkelders verraden. **) 

Dc kunst om ten behoeve van het bouwen groote 
massaas te verplaatsen, is in Egypte niet met de 
makers der pyramiden uitgestorven; integendeel hunne 

nakomelingen gingen cr in vooruit, te oordeelen ten 
minste naar de reusachtige blokken, die deze menig
maal met veel beleid gehanteerd hebben. Toch wekt 
het vervoeren van zulke kolossale stukken als het 
standbeeld van Rhainses den Groote, dat ruim 800 
ton zwaar was, onze verwondering niet meer zoo
zeer op, als wij denken aan de tot dit vervoer ge
bezigde middelen, toen de volken onder de verschrik
kelijkste lasten gebukt gingen. De muurschilderingen, 
die nog in dc graven van dien tijd gevonden wor
den, dragen daarvan de blijken. 

Doch daar het gewicht der te vervoeren massaas, 
voortdurend toeneemt, kan er niet meer aan gedacht 
worden om alleen de kracht der nienschelijke spie
ren aan tc wenden. Toen nicn in de vorige eeuw 
het voetstuk van het standbeeld van Peter den Groote, 
een blok steen, dat 1200 ton zwaar was, naar Peters
burg wilde brengen, had men over de noodige kracht 
tc beschikken maar ontmoette groote nioeielijkheden, 
daar dc ijzeren rollen, waarmede men het blok dacht 
voort te bewegen, verbrijzeld werden, cn ze door 
rollen van een meer weerstandbiedend metaal moest 
vervangen. *) Om het vervoer van bouwstoffen te 
vergemakkelijken vervaardigen de Egyptenaren sterke 
wegen van graniet, die zich uitstrekten van den Nijl 
tot aan de Pyramiden, cn volgens Herodotus, die 
ze gezien heeft, waren die werken nog merkwaardi
ger dan dc pyramiden zclvcn. f) 

Dc Egyptenaren hebben geen spoor nagelaten van 
de middelen door hen aangewend om een werk te 
verrichten, dat vrij wat ïuoeielijkcr was dan het 
vervoeren van zware massaas, nl. het overeind zetten 
der obelisken, die ruim 400 ton zwaar zijn. 
Eenige van die obelisken moeten eerst over
eind gezet en daarna op hun plaats gebracht zijn, 
naar de door Eontana tc Rome gevolgde methode, 

I in een tijd toen dc werktuigen, zooals bekend is, 
reeds veel verbeterd waren. 

De gewoonte om zich van groote blokken steen, 
hetzij als enkele stukken of als gedeelten van een 
bouwwerk, te bedienen, was sedert dc eerste eeuwen 
op al de deelen der aarde bekend. 

Dc bewoners van Peru gebruikten blokken van 

*) Forgusson. History of Architecture, vol. 1, pag. 83; Wilkinson, 
Ancient Egyptians, 2e serie, vol II, p. 414. 

t) Een Engelsche voet is Om. 304. 
§) De Engelscho ton is 1016.048 kil. 
**) Vysc, Pyramides of Gizeh, vol. III, p. 16, 41, 45, 57. 

•) Rondelet. Traité dc 1'art dc batir, vol. 1 pag. 73. 
t) Herodotus, bock II, c. 24. 
§) Zie voor de obelisk, die to Arlcs in 1676 werd opgericht, Rondelet 

Art de bdtir, vol. 1, p. 48. Zij woog ongeveer 200 ton, en werd door 
middel van 8 schccpsmatscn rechtstandig opgeheven. 
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15 a 20 ton, en plaatsten die zeer behendig in 
hunne kunstig uitgedachte vestingen. *) 

In Indië dienden groote blokken tot het vervaar
digen van bruggen, omdat dit noodig was, daar 
de Indiaansche bouwmeesters een afkeer van den boog 
hadden. Die blokken werden ook gebruikt in de tem
pels. In den zonnetempel tc Orissa worden steenen ge
vonden van 20 ii 30 ton, die een gedeelte uitmaken 
van het pyramidale dak op eene hoogte van 70 ii 80 
voet boven den bcganen grond, f) Zelfs in de 
vorige eeuw, brachten dc Indianen, zonder hulp van 
eenige machine, granietblokken in beweging, die ruim 
40 voet lang waren en dienen moesten tot treden 
vóór den ingang van Seringham, en andere van 21 
voet lang, bestemd tot dekking. 

Te Perscpolis heeft menig reiziger onder de indruk
wekkende overblijfselen der paleizen van Xerxes en 
Darius de groote steenblokken bewonderd, waarvan 
sommige 55 voet lang en 6 a 10 voet breed zijn. 

Evenzoo vindt men in de Grieksche tempels op 
Sicilië, in de bovenste gedeelten van liet gebouw 
vele steenblokken, die 10 u 20 ton zwaar zijn. 

Hoewel dp Romeinen gewoonlijk geen groote stee
nen gebruikten, brachten zij toch de hoogste obelis
ken uit Egypte naar Rome over, waar cr thans meer 
dan in Egypte zeiven gevonden worden. In de tem
pels van Baalbek, die onder de Romeinsche heerschappij 
werden opgericht, vindt men de grootste steenen, die 
ooit sedert den tijd der Faraoos tot bouwen gebruikt 
zijn geworden. De fundeeringsmuur van een dezer 
tempels bestaat uit drie lagen steenen, waaronder 
geen enkele, die minder dan 30 voet lang is; een blok 
steen is nog in de groeve gebleven, dat vierkant 
gehakt en tot vervoer gereed ligt; het is 70 voet 
lang en 14 voet in het vierkant, cn weegt ruim 1135 
ton, zoodat het bijna even zwaar is als een der 
pijlers van de Brittannia brug. Nog sprak ik niet 
van de dolmens en menhirs, die verbazende ruwe 
steenen, 30 ii 40 ton zwaar, die gevonden worden 
van Ierland tot Indië, en van Scandinavië tot het 
Atlas-gebergte in Afrika. Het vervoeren en oprich
ten van die groote steenmassaas vereischtc slechts 
weinig mechanische kennis of bekwaamheid, en die 
bewerking heeft meer bewondering opgewekt, dan zij 

*) Fcrgusson. History of Architecture, vol. II, p. 779; Squicr. Peru,p. 24. 
T) De zonnetempel werd gebouwd van 1237 tot 1282 onzer jaartel

ling. — Hunter. Oriua, vol. 1, p. 288, 297. 
§) Fcrgusson. Rude Stone Monuments, p. 96. 

wel verdient. Daarbij heeft Fergusson bewezen, dat 
deze gedenkteekeiicn tot een veel te hoogen ouder
dom worden opgevoerd, en dat vele, misschien alle, 
in het noorden en westen van Europa opgericht zijn 
sedert de Romeinsche heerschappij. Dezelfde schrij
ver deelt ons mede, dat nog heden ten dage door 
Indiaansche stammen, die het gebergte bewonen, men
hirs, of eenvoudige steenen van ruim 20 ton zwaar 
opgericht worden naast steenen bouwwerken, die door 
een ander menschenras zeer nauwkeurig en zorgvul
dig zijn gesticht. 

Welke ook de reden geweest zij, waarom deze steenen 
werden gekozen, hetzij 0111 de gebouwen waarvan zij 
een deel uitmaakten, in waarde te doen stijgen, hetzij 
om ze steviger zaani tc stellen, het is zeker dat de 
aanmerkingen, die door hen, welke ze vervoerd en ge
plaatst hebben, werden uitgelokt en dc kennis der 
werktuigkunde ten goede zijn gekomen. 

Het is mogelijk dat de oude Assyriërs en Egyp
tenaren een grooter aantal werktuigkundige middelen 
bezaten, dan men wel denkt. Op de muurschilderin
gen en beeldhouwwerken, die ons een denkbeeld ge
ven van de middelen, welke zij aanwendden, om 
groote steenblokken te vervoeren, is de hefboom het 
eenige werktuig, dat daarop voorkomt, cn waarvan 
zij zich voor zulke werkzaamheden bediend hebben. 
Wij moeten ons niet voorstellen, dat wij ooit een 
en ander ontdekken zullen, want tiaar, waar van de 
mcnschelijke kracht overmatig veel geëischt werd, 
was het gebruik van die kracht dc beste wijze om 
zware massaas voort tc trekken; katrollen of kaap-
standen te gebruiken zou louter tijdverlies zijn 
geweest. Tegenwoordig wordt in sommige landen, 
waar handenarbeid voordecliger is dan het gebruik 
van werktuigen, een groot aantal menschen gebruikt 
tot het vervoeren van zware vrachten, cn het verrich
ten van een bepaald werk in minder tijd dan onze 
moderne ïiiaehineriëii daarvoor zouden behoeven. Voor 
andere verrichtingen, zooals bijvoorbeeld het overeind 
zetten der obelisken, of het oplichten van verba
zend groote steenen, benoodigd voor het bouwen der 
tcmpelpalcizen, waarbij dc handenarbeid niet dezelfde 
voordeden kon afwerpen, is het allczins denkbaar, 
dat dc Egyptenaren de hulp van werktuigen zullen 
ingeroepen hebben. Op een der gebeeldhouwde pla
ten, die op den buitenmuur van het paleis van Sardana-
palus, ongeveer 930 vóór onze jaartelling gebouwd, 
aangebracht waren, ziet men duidelijk een eenvou

dige katrol afgebeeld, waarmede een man een emmer 
optrekt, — waarschijnlijk het optrekken van water 
uit een put. *) 

Somtijds is de vraag geopperd of de Egyptenaars 
bekend waren met het staal. Het komt ons on
billijk voor, hun die kennis te ontzeggen. Het 
ijzer was sedert de vroegste historische tijden bekend. 
Dikwijls wordt daarvan in den Bijbel en bij Home
rus melding gemaakt. Het komt voor op de eerste 
muurschilderingen der graven van Thebe, waarop de 
slachters worden afgebeeld hunne messen slijpende 
op stukken metaal van eene blauwe kleur, die waar
schijnlijk stukken staal waren, f) Bij groote hoeveel
heden werd het ijzer gevonden in de ruïnen der pa
leizen van Assyrie cn dc inschriften uit die streek 
zinspeelen op ketenen, die van ijzer vervaardigd waren, 
terwijl dit metaal overigens zoodanig met andere 
metalen vergeleken wordt, dat men daaruit mag 
opmaken dat het voor een gering en gemeen metaal 
gehouden werd. Overigens heeft men in de groote 
pyramide een stuk ijzer gevonden, op eene plaats, 
waar het ongeveer 5000 jaren moest gelegen hebben. 
Met het oog op de eigenschap van het ijzer om te oxi-
deeren moet noodzakelijk zulk eene langdurige be
waring al zeer zeldzaam voorkomen en eene zeer 
buitengewone uitzondering zijn. Het ijzer, dat tegen
woordig door de Indianen van Afrika en Indië 
verwerkt wordt is volkomen gelijk aan hetgeen wij ge
smeed ijzer noemen. Doctor Percy zegt, dat het 
ijzer, dat in oude tijden gebruikt werd, altijd ge
smeed ijzer was. Het was bijna zuiver ijzer, dat door 
eene geringe bijvoeging van koolstof in staal zou 
veranderen. Hij voegt er bij, dat tot het uit het 
erts halen van het goede taaie ijzer, //veel minder 
bekwaamheid vereischt wordt, dan tot het vervaar
digen van brons noodig is." **) Staal is gemakke
lijk te verkrijgen; de bewoners van Indië maken 
tegenwoordig een uitmuntend soort staal naar een oor
spronkelijke methode die zij sedert onheugelijke tijden 
in toepassing brengen. Om staal tc maken behoort 
de hoeveelheid steenkool, vermengd met eene gegeven 
hoeveelheid erts iets meer, en de winddruk minder 
sterk te zijn, dan voor de vervaardiging van ijzer, ft) 

*) Layard, Mnece hand its Romains, vol. II, p. 31. 
t) Wilkinson, Ancient Egyptians, vol. I l l , p. 247. 
*) Vyic, Piramids of Giseh, vol. I. p. 275. 
**) Percy, Iron and steel, p. 873. 
ft) Ibid., p. 259. 

D L . X X I V . 

Vandaar dat een sterke inboorling door het in be
weging brengen der lederen blaasbalgen ijzer zal 
voortbrengen, terwijl een trage staal verkrijgt. Tot 
het bekomen van het schoonste staal uit ijzererts is 
alleen een kleine oven van klei noodig, van vier voet 
hoog en een a twee voet breed, die met steenkool 
gestookt wordt, waarbij men een blaasbalg gebruikt, 
voorzien van een pijp van bamboe. 

Sedert de 4 ( i e of 5 d e eeuw schijnt de ijzer pro
ductie in Indië onbegrensd geweest te zijn. De ijze
ren zuil van Delhi is voor zulk ccn ouden tijd een 
merkwaardig werkstuk: het is één stuk geslagen 
ijzer van vijftig voet lang en weegt niet minder 
dan 17 tonnen. *) Het is ons niet bekend, hoe de 
Indianen die zware massaas metaal smeedden, die zij 
genoodzaakt waren tot het vervaardigen van daken 
te gebruiken, omdat zij zulk een afkeer van den 
boogvorm hadden. Sedert de 13' , c eeuw -j-) zijn in de 
tempels van Oiïssa groote massaas ijzer tot palen 
verwerkt, ter vervaardiging van het dak aangewend 
geworden. 

De ontdekking van het ijzer heeft op den voor
uitgang van kunst en wetenschap een invloed gehad, 
die niet te hoog kan geschat worden. Is het aller
eerst Indië geweest, dat de oorspronkelijk beschaafde 
Volken van het westen, waarmede het in aanraking 
kwam, met het geheim van het vervaardigen van 
ijzer en staal heeft bekend gemaakt, dan heeft het 
die volken ruimschoots de voordeden vergoed, die 
het van hen mocht deelachtig zijn geworden. 

Eene vergelijking van hetgeen Indië kon zijn met 
hetgeen het thans is, levert een sociaal vraagstuk op 
van het hoogste belang. Dertig ii veertig eeuwen 
geleden was Indië bekwaam in het vervaardigen van 
ijzer cn het bearbeiden van katoen, en zijne voort
brengselen hebben nog geen eeuw geleden belang
rijke diensten bewezen aan ons land. Wel is in 
Indië de steenkool niet zoo overvloedig en niet zoo 
overal te vinden als in ons land. Begeven wij ons 
nog verder oostwaarts, dan komen wij in China, 
alwaar waarschijnlijk het gebruik tier metalen even 
vroeg bekend was als in Indië, cn dat daarenboven 
onuitputtelijke bronnen van ijzer cn steenkool had. 
Baron Richthofcn, die sommige Chincesche kolen-

*) Fcrgusson, History of Architecture, vol. II, p. 460 cn Rude Stone 
Monuments; p. 481—483. — Cunningham, Archaeological Survey of hid •. 
vol. I, p. 169. 

+) Ilimtcr, Orissa. vol. I, p. 298. 
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mijnen gezien en beschreven heeft, is van meening, 
dat eene enkele provincie, namelijk zuidelijk Shang
hai genoeg oplevert, om, naar den maatstaf van het 
tegenwoordig verbruik, de geheele wereld gedurende 
vele (luizende jaren te voorzien; die steenkool wordt 
dicht onder dc oppervlakte van den bodem gevon
den. Ook ijzer is er in overvloed. Marco Paolo 
verhaalt, dat tic steenkool algemeen als brandstof 
gebruikt werd in die streken van China, welke hij 
op het laatst der 1 3 L K eeuw bezocht; terwijl wij op 
andere gronden reden hebben om tc vermoeden, dat 
dit reeds sedert ongeveer twee duizend jaren het 
geval was. Maar welke vooruitgang is er in dc 
tien laatste eeuwen in China te bespeuren ? Het is 
niet te ontkennen dat dit land eene groote toe
komst heeft, maar is het tegenwoordig geslacht be
kwaam om die hulpbronnen te ontwikkelen, of moet 
het wachten tot door een Arisch ras de behulp
zame hand daartoe geboden wordt? Of wel, zou 
eene verandering in de staatsinrichting, die evenals 
in Japan plotseling zóu kunnen opkomen, daartoe 
voldoende zijn ? 

De kunst om de metalen van hun erts te schei
den werd reeds zeer vroeg in ons land beoefend. 
De oudheid van de tinmijnen in Cornwallis, zoo 
dikwijls het onderwerp der beschouwing van onze 
klassieke schrijvers, is een welbekend feit. Het 
is ook vrij waarschijnlijk dat de oude Britten het 
ijzer van zijn erts wisten te scheiden. Voordat zij 
onder de ltomeinschc overheersching kwamen, werd 
het door hen voor menig voorwerp kwistig gebruikt. 
Dc Romeinen gaven een groote uitbreiding aan de 
ijzer industrie in het graafschap Kent, zooals blijkt 
uit de Romcinsche geldstukken en menigte slakken, 
die wij nog bezitten. De Romeinen deden altijd 
hun voordeel met dc minerale schatten, die zij in 
de door hen veroverde landen aantroffen, cn hunne 
mijnontginningen werden steeds op eene zeer groote 
schaal gedreven, zooals bij voorbeeld in Spanje, waar 
4 0 0 0 0 mijn werkers geregeld in de gronden van 
Nieuw Carthago werkzaam waren. 

De steenkool, die men reeds in dc 9L L C eeuw voor 
dagelijksch gebruik bezigde, schijnt vóór dc I8 , l c eeuw 
niet zoo algemeen gebruikt te zijn tot het smelten 
van den erts, ofschoon in 1 0 1 1 een patent voor het 
bewerken van ijzer door steenkool werd afgegeven. ') 
Het gebruik van houtskool tot dit doel werd niet 

1) Strabo, boek III, c. 2 § 10. 

voor het begin dezer eeuw opgegeven; sedert dien 
tijd heeft zich dc mijn- cn metaal-industrie op 
eene verbazende wijze uitgebreid. Dc hoeveelheid 
steenkool, in Groot Brittannie en Ierland in 1873 
gedolven, beliep 127 niillioen ton, en de hoeveel
heid ijzer, ruim zes cn een half millioen ton. 

In de eerste eeuwen der wereld bepaalde zich dc 
kunst der constructie hoofdzakelijk tot het bouwen 

; van graven, tempels of paleizen. 
In Egypte had, zooals wij reeds zagen, de kunst 

om niet steenen te bouwen reeds vijf duizend jaar 
geleden den hoogsten trap der volmaking bereikt. 
Mesopotamia verkreeg ongeveer tien eeuwen later eene 
gelijke volkomenheid in de kunst van het bouwen 
met baksteen, de eenige bouwstof, die dat land op
levert. De gebouwen in baksteen, nog uit die 
tijden overgebleven, doen ons zien met welk een 
zorg dit werk werd verricht, en nog zouden 

| de gedcnkteckcncn van dit land afkomstig niet 
verdwenen zijn, als men niet in de drie of vier 

] duizend laatste jaren daarvan ware steengroeven had 
gemaakt. Zoo wordt dc naam van Nabuchodonosor, 
waarschijnlijk een der grootste bouwers van den ouden 
tijd, even algemeen gevonden op dc steenen van een 
groot aantal moderne steden van Perziè' als dit in 
vroegere tijden te Babyion het geval was. Het bou
wen van tempels en paleizen niet gebakken steen 
in Chaldea en Assyrië moet een reusachtige arbeid zijn 
geweest. Dc ophooping van Koyunjik alleen bestond 
uit 14 en een half millioen ton, cn daartoe was 
een arbeid van 10000 nienschen twaalf jaren lang 
noodig. Het paleis van Sanhcrib, dat op die 
hoogte werd gebouwd was waarschijnlijk het aan
zienlijkste dat ooit door een vorst is opgetrokken; 
het was omringd van muren, ruim twee mijlen lang, 
versierd met paneclcn van albasten beeldhouwwerk, 
men kwam er in door zeven en twintig portalen, 
versierd met sphinxen en ossen van eene verbazende 
grootte. *') 

De pyramidale tempels van Chaldea zijn niet 
minder merkwaardig wat betreft de verbazende 
krachten, die aangewend moesten worden om ze op 
te richten; daarenboven is het gebruik van den bak
steen daarbij veel beter in toepassing gebracht dan 
in dc gebouwen van Assyrië. 

Dc gewoonte om groote pyramidale tempels te 
bouwen schijnt van het Oosten zich uitgestrekt te 

*) Layard, Nineveh and Babylon, p. 589. 

hebben tot in Indië en Birmah, waar men daarvan 
in gebouwen van lateren tijd, in de pagoden en de 
Boedhistische tempels sporen terugvindt, l iet zijn 
wonderen van metselwerk, waarvoor de oude pyra-
miden uit baksteen van Chaldea allezins moeten 
onderdoen wat betreft de rijkdom van samenstelling
en de bekwaamheid van den handenarbeid. Zelfs in 
deze eeuw is een koning van Birmah begonnen met 
het bouwen van een tempel van baksteen in den 
ouden stijl, die, volgens Ecrgusson, het grootste 
gebouw zal zijn dat men sedert den bouw der py-
ramiden, getracht heeft op te richten. *) 

Onze verbazing over de grootte van een aan
tal dier werken vermindert, wanneer men in het 
oog houdt over welke aanzienlijke krachten de regec-
ringen van dien tijd op despotische wijze konden 
beschikken. Gansche streken werden ontvolkt, de 
bewoners door hunne veroveraars weggevoerd en 
tot de moeiclijkstc werken gebezigd. Op de Assy-
rische inscription kon men tot in dc kleinste bij
zonderheden den buit zien vermeld, op over
wonnenen behaald, alsmede het aantal gevan
genen ; terwijl de Egyptische inscription dikwijls 
melding maken van werken door overwonnen volken 
verricht. Herodotus meldt ons, dat tot het bouwen 
van een paleis voor Sanherib 3 6 0 . 0 0 0 menscheii aan 
het werk gesteld werden, f) Toch valt het niet te 
ontkennen, dat het bestuur over zulk eene menigte 
nienschen goede gezonde hersenen vorderde, en tot 
de uitvoering van zulke plannen groote bekwaam
heid noodig was. 

l iet zou wel eenigszins kunnen bevreemden, dat 
nienschen, die in staat waren werken van zulk 
een omvang te ondernemen en te voltooien, niet 
hunne krachten aan meer nuttige werken heb
ben besteed. Er zijn dan ook werkelijk sporen 
van zulke werken, die, in tegenspraak niet sommige 
verhalen tot ons gekomen, aantooncn, dat de 
voorspoed van streken, zooals Egypte cn Mcsopo-
taniië, wel verre van alleen aan den oorlog cn 
de overwinningen te wijten tc zijn, vooral te 
danken waren aan de natuurlijke hulpbronnen des 
lands krachtig ontwikkeld door werken van open
baar nut, die, zoo zij niet in belangrijkheid 
latere tijden overtroffen, dan toch daarmede gelijk 
stonden. 

*) Ferguson, History of Architecture, vol. II, p. 523. 
t) Rawlinson, Ilerodotui, vol. I, p. 3S9, 2« ed. 

Het stelsel van besproeiing in Egypte werd waar
schijnlijk onder dc Farao's meer volkomen dan in 
onzen tijd toegepast. Zij , die niet op de hoogte zijn 
van de bezwaren die men ontmoet en die overwon
nen moeten worden, om een goed stelsel van be
sproeiing te verkrijgen, zelfs in die streken waar de 
gesteldheid van den grond daartoe medewerkt, zou
den misschien kunnen ïnecnen, dat daartoe een 
stoffelijke en ruwe arbeid voldoende is. Dit is eene 
groote dwaling. De Egyptenaars hadden wel eenige 
kennis van landmeetkunde, want Eustatius bericht 
ons, dat zij kaarten maakten van de marschen hun
ner troepen. *) Maar het is zeer waarschijnlijk dat 
die kennis zeer beperkt was in dien tijd, en zij 
eene groote mate van verstand noodig hadden, om 
het nut te kunnen beseffen van zulke aanzienlijke 
werken als zij hebben gemaakt, cn vervolgens om 
ze te ontwerpen en met goed gevolg uit te voeren. 
Wij wijzen bijvoorbeeld in Egypte op het meer 
Moeris, dat de heer L I N A N T tot een punt van onder
zoek gemaakt heeft. Dit was een groote kom, door 
een der Farao's gegraven, die dan door de overstroo
mingen van den Nijl gevuld werd. Het had eene. 
uitgestrektheid van 1 5 0 vierkante mijlen ( 3 9 0 kiloin.) 
en de dijk die er omheen lag, was 6 0 yards ( 5 5 
meter) breed en 1 0 hoog. Deze dijk bestaat nog 
ter lengte van 1 3 mijlen (21 kilom.) Deze kom kon 
1 2 0 0 vierkante mijlen ( 3 1 2 1 kilom.) van het land 
bevochtigen, f) Nooit, zelfs niet in onze dagen werd 

I een werk van dien aard op zulk een groote schaal 
uitgevoerd. 

Dc voorspoed van Egypte was voor het grootste 
gedeelte te danken aan de rivier, waardoor dat land 

ij overstroomd wordt. Van daar dat de Egyptenaars, 
die zoozeer in kunst en wetenschap gevorderd waren, 
zich reeds vroeg met de eigenaardigheden van die 
rivier gemeenzaam maakten. Wij weten dat zij zorg
vuldig de hoogte van de jaarlijksche zwelling barer 
wateren opteekenden. Men vindt daarvan nu nog op 
de rotsen, die de oevers van den Nijl uitmaken, de 
sporen; zelfs wordt daarop de naam gevonden van 
den koning die ze heeft laten graven. §) De vol
ken van Mesopotamië gingen ook dc werking na 
van hunne groote rivieren en deden bij het maken 
der plannen voor hunne kanalen, hun voordeel met 

*) Rawlinson, Herodotus vol. II, p. 278. 
f) LINANT, Memoire sur le lac Moeris. 
§) LEP8IU8, Discoveries in Egypt., etc. p. 2ÖS. 
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den verschillenden stand van den Tiger en den j 
Eufraat. In Babylon was een beambte uitsluitend 
belast niet het opnemen van den stand van het 
water in de rivier, en eene inscriptie, onder de puin-
hoopen aldaar gevonden, geeft dc hoogte op van 
het water in den tempel van Baal. *) De Assy-
riërs, die met een rotsachtigen cn geheel oneffen 
bodem te doen hadden, legden in het graven 
hunner kanalen nog meer bekwaamheid aan den dag 
dan dc Babyloniërs. Zij groeven tunnels in de rotsen i 
en maakten dijken van metselwerk dwars door den 
Eufraat. Terwijl in Egypte en Mesopotamië het 
grootste getal kanalen gegraven werden niet het oog 
op de overstroomingen, schijnen andere tevens voor 
dc scheepvaart tc hebben gediend. Dit was het 
geval met het verbindingskanaal tusschen dc Middel-
landsche en dc Roode zee, een arbeid, die zeer merk
waardig is, wanneer men in aanmerking neemt den 
tijd waarin deze tot stand gebracht werd. Het had 
eene lengte van 80 mijlen (130 kiloni.) cn twee drie-
deks galeien konden er naast elkander door varen, f) 
Een der bevaarbare kanalen van Babylonië, waarvan 
de aanleg aan Nabuchodonosor wordt toegeschreven, 
kan, wat betreft zijne afmetingen gelijk gesteld wor
den met al dc werken, in volgende tijden tot stand 
gebracht. Sir II. Rawlinson heeft, als ik mij niet 
bedrieg, het bedoelde kanaal over het grootste 
gedeelte van zijn loop opgespoord van Hit , aan II 
dc Eufraat tot aan dc Perzische golf: een af
stand van 4 a 500 mijlen (7 a 800 kiloni. 
Een bewijs voor de groote achting, die men in Ba
bylonië en Assyrië voor werken van dien aard had, 
is de titel van //Heer der kanalen" en die van 
//Schepper der werken tot landbesproeiing," welke 
den god Vul gegeven werden. **) 

De bronnen van wetenschap, waaruit dc Baby- i i 
loniërs en Assyriërs geput hadden, droogden spoe
dig op. Met den val van Babylonië en de verwoes
ting van Nincvc verdween ook de gchccle bevolking 
der vruchtbare vlakten, die deze steden omgaven cn 
wat eenmaal cene woestijn was, vóór dat menschen-
handen daar het water hadden aangebracht, werd 
wederom cene woestijn, die een uitgebreid veld aan-
biedt voor den arbeid van toekomstige ingenieurs. 

*) SMITH, Assyrian Discoveries, p. 395—397, 2<lc edit, 
t) HERODOTUS, bock II , c. C L V I I I . 

§ ) RAWLINSON, Herodotus, vol. I, p. 420, 2de edit. 
*•) Ibid., p. 498. 

In Egypte ging het evenwel niet alzoo. Nadat 
de grootste voorspoed verdwenen was, bleef dit land 
nog lang de bakermat der wetenschap voor Grieken
land cn Rome. Dc Grieksche philosophcn cn zij, 
die zooals Archimedes in het bezit waren van dc 
kostbaarste werktuigkundige kennis van dien tijd, 
hielden hun verblijf in Egypte, 0111 aldaar de grond
slagen voor hunne kennis tc bestudccren en te leggen. 

Griekenland cn Rome hadden veel aan Egypte tc 
danken; maar misschien zal bewezen worden, als 
de inscription der steenen, gevonden in de ruinen 
van Assyrië cn Chaldea ontcijferd zijn, dat de 
latere beschaving zoo niet meer, dan toch evenveel 
aan die laatste streken, als aan Egypte verschuldigd 
is. Dit is het gevoelen van den heer S M I T H , die 
in het belangrijk verslag van zijne ontdekkingsreis 
naar het oosten de meening uitspreekt, dat de 
classieke natiën veel meer hadden overgenomen van 
de volken in dc omstreken van den Eufraat 
dan van hen, die in de omstreken van den Nijl 
woonden. *) 

De sterrekunde, die in onzen tijd zulk een groote 
uitbreiding kreeg, had ongetwijfeld in Chaldea een 
hoogen trap bereikt. Onder de vele voorwerpen, die 
de heer S M I T H van zijne laatste reis in die streken 
heeft medegebracht, is ook een metalen astrolabium, 
afkomstig uit het paleis van Sanherib, en een steenen 
plaat, waarop dc verdeeling des hemels naar de vier 
jaargetijden is afgebeeld, alsmede cene methode om 
dc jaarlijks tusschen gevoegde maand tc berekenen. 

De Chaldeërs maakten niet alleen hemelkaarten, 
en brachten de sterren onder klassen, maar namen 
ook de beweging der planeten en de verschijning 
der kometen waar. Zij bepaalden de tcckencn van 
den dierenriem, en bestudeerden de zon, de maan 
en dc eklipsen. f) 

Doch keeren wij terug tot dien bijzonderen tak 
van wetenschap, op welken ik hoofdzakelijk uw 
aandacht wensch te vestigen, om na tc gaan hoe 
zij ontstond cn zich van het oosten naar het westen, 
van Azië naar Europa, uitbreidde. Onder alle vol
ken van Europa waren het dc Grieken, die zich het 
nauwst niet de oostersche beschaving in betrekking 
stelden. Daar zij reeds door dc ligging van de streek 
die zij bewoonden, een zeevarend volk waren, wer
den door hen overal, waar hunne schepen doordron-

*) SMITH, (O.) Assyrian Discoveries, p. 451, 2de edit, 

t) Hid. 

gen, koloniën gesticht en droegen zij alzoo nicer 
dan ecnig ander volk bij tot de verbreiding der 
Oostersche kennis aan de oevers van de Middel-
landsche Zee en in het zuiden van Europa. 

De oorspronkelijke bouwwerken van Griekenland, 
uit dc 7 d c eeuw voor d i r . , zijn in scherpe 
tegenstelling niet die van den latercn bloeitijd. Zij 
waren algemeen bekend onder den naam van Pe-
lasgische werken, en kwamen alleen in aanmerking 
als werken van ingenieurs, terwijl die welke later 
ontstonden, zich uit een bouwkundig oogpunt dooi
de bewonderenswaardigste schoonheid onderscheidden. 
Dat eerste tijdperk geeft ons muren uit monsterachtige 
steenen, vormloos gebouwd, maar toch op eene merk
waardige wijze samengevoegd, benevens tunnels en 
bruggen, te aanschouwen. Tijdens de roemrijke tij
den die op dat tijdperk volgden, hadden daarentegen 
de Grieken bij het bouwen slechts een doel voor 
oogen, namelijk het nog te streelen en voldoening 
tc geven aan het schoonheidsgevoel; in lateren 
tijd is dit doel meer volkomen bereikt geworden. 

Daar wij in een tijd leven, dat de gezondheids-
kwestie telken jare meer de aandacht trekt, komt 
het ons niet ongepast voor er op tc wijzen, 
dat dc stad Agiïgentc, *) nu drie en twintig eeuwen 
geleden in het bezit was van een rioolstelsel, dat 
om zijne breede afmetingen dc aandacht van D I O D O -
NIS trok. Die stad is evenwel niet de eerste 
die vermeld wordt met riolen voorzien te zijn 
geweest. Dc beroemde C L O A C A M A X I A , die ccn 
deel uitmaakte van het drainecrstelscl van Rome, 
werd twee eeuwen vroeger vervaardigd, cn groote 
gewelfde riolen liepen onder dc grondmuren van 
tichelsteen, waarop de paleizen te Nimrod en Baby
lonië gebouwd waren. Het is wel mogelijk dat wij 
de bewaring van vele oude overblijfselen, die gevon
den zijn in de muren van Chaldea, te danken hebben 
aan het zeer goed beoefend drainccrstclsel door 
middel van buizen, dat aldaar ontdekt en door 
L O F T U S beschreven is. f) 

Acht eeuwen vóór onze jaartelling, ter zclfdertijd 
dat de Pclasgische kunst uitstierf in Griekenland, 
werd dc stad Rome gesticht, cn evenals de Pelas-

*) Agrigente was cene beroemde Grieksche stad, die 582 jaar voor Chr. 
werd gesticht en 21.0.000 inwoners telde. (DioiioNis, 40C jaar voor Chr.) 
Zij was door FHOEAX, die 480 jaar voor Chr. leefde, van riolen voorzien 
geworden. 

t) RAWMNSON, Fine Aaciet.t Monarchies, vol. I, p. 89, 90, 2c edit. 

gischc kunst ging de Etrurische uit Italië lang
zamerhand op in die van een Arisch ras. Dc Etru-
riers waren, zoowel als dc Pelasgiërs en de oude 
Egyptenaren, Touraniërs, enz. zeer bedreven in het 
vak van ingenieur. Bij het bouwen der muren van 
hunne steden legden zij meer kennis aan den dag 
dan eenig ander ras; hunne rioolwerken cn werk
zaamheden onder den grond zijn zeer merkwaardig. 

Het eenige tijdvak, dat, wat betreft de snelle uit
breiding van werken ten algemeenen nutte over de 
gansche oppervlakte der beschaafde wereld niet onzen 
tijd kan vergeleken worden, is dat van de heer
schappij der Romeinen, die evenals wij van Arisch 
ras waren. F E R G U S S O N heeft gezegd, dat dc Arische 
rassen dc roeping schijnen te hebben de wereld, met 
nuttige cn industrieele kunsten te begiftigen. De 
Romeinen brachten bij het versieren van hunne 
bruggen, watervallen cn wegen hunne diepe kennis 
van constructie in beoefening. Die buitengewone 
hoedanigheden hadden zij aan twee oorzaken te dan
ken : vooreerst aan het Etniskisch of Touraniaansch 
bloed, dat in hunne aderen vloeide en ten anderen 
aan hun onmetelijke schatten, waardoor zij in staat 
waren aan hun zucht tot praalvertooning belangrijke 
sommen ten koste te leggen. *) 

Ik gevoel mij zelfs niet in de geringste mate in 
staat, recht te doen wedervaren aan de ingenieurs
werken, waarover veertig eeuwen zijn heengegaan 
cn waarvan de overblijfsels nog tegenwoordig een 
schitterend getuigenis geven van dc bekwaamheid, 
geestkracht, en het talent van het groote Romeinsche 
volk. De werken der Romeinen kunnen echter ge
makkelijker gewaardeerd worden dan die, waarover 
ik zoo even sprak en waarschijnlijk zijn zij velen 
uwer niet onbekend. 

Daar dc Romeinen het grootste gedeelte der be-
| schaafde wereld hadden ten onder gebracht, waren 

zij door hun bewonderenswaardige instellingen alles-
• zins in staat een nuttig gebruik tc maken van dc 

onmetelijke schatten waarover zij tc beschikken 
hadden. En terwijl zij hunne hoofdstad verrijkten, 

*) Hebben dc Romeinen aan den eenen kant getoond zeer mild en 
weelderig te zijn in hunne bouwwerken, zoo hebben zij eveneens aan den 
anderen kant een buitengewoon praktischen en verstandigen geest van 
spaarzaamheid getoond. (Zie over dit onderwerp het sehoone werk : VArt 
de tiafir chez les Romaitts, door den heer A. C'noisy, ingenieur der brug
gen en wegen, onlangs tc Farijs uitgegeven, hij DUCHEB & C ° . (Xoot van 
den heer C Ï S A U D A L Y . ) 
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bicven zij daarbij toch niet in gebreke om dc mid
delen van bestaan zelfs der meest verwijderde pro-
vincie des rijks te ontwikkelen. 

ü e heer H A W K S H A W ontwikkelde daarop de ge

dachte dat dc oorlog dikwijls den vooruitgang in 

dc hand heeft gewerkt, dewijl dc militaire ingenieurs, 

door het bestudeeren van de vervaardiging der vuur

wapenen en blindeeringen, de bewerkingen der meta

len vollediger maakten, terwijl de wegen en de bruggen, 

die uit ccn strategisch oogpunt noodig zijn dikwijls 

voor den handel cn de industrie gebezigd worden 

Azië waren gekomen, hadden volstrekt geen behoefte 
aan bruggen en wegen; het is bekend dat zij overal 
in Europa verwoesting cn vernieling aanrichtten. 

Ilct ontstaan van deMahomedaanscheheerschappij 
dagteekent van dc 7' , c eeuw en in dien tijd open
baarden zich gunstiger omstandigheden met betrekking 
tot den vooruitgang der industrie, nadat uitgestrekte 
huiden onder denzelfden scepter vereenigd werden. *) 

Spreker treedt hier in eenige bijzonderheden om

trent de werken van landbesproeiing, in Italië tijdens 

de 12 d c , 13 d c en 14 d c eeuw, en in Indië onder de 

Mongolen. 

De Romeinsche legioenen legden overal waar zij 
doordrongen wegen aan. Volgens den reiswijzer 
van Antoninus telde men 372 groote wegen, ter 
lengte van ruim 48,000 mijlen (77,000 kilom.) 

De hoeveelheid water noodig voor de behoefte 
tc Rome gedurende de eerste eeuw onzer jaartelling 
zou ruimschoots voldoende zijn voor eene bevolking 
van 7 millioen zielen, geschat naar het waterverbruik 
te Londen. Door negen waterleidingen werd in de 
behoefte van Rome voorzien, terwijl er later nog vijf 
anderen bijgevoegd weiden. Slechts drie van die 
waterleidingen zijn later voldoende geweest om de 
stad te voorzien. Deze waterleidingen van Rome 
verdienen allczins vermeld tc worden onder de groot
ste werken, die uien aan het ingenieursvak te danken 
heeft, f) He tij"' ontbreekt mij tot het bespreken 
der havens, bruggen, basilieken cn badinrichtingen 
der Romeinen, evenzeer als tot het vermelden van 
hunne talrijke werken in Europa, Azië en Afrika. 
Niet alleen waren al die werken op eene even 
duurzame als zorgvuldige wijze uitgevoerd, maar 
daarenboven was een geheel leger van beambten, 
in verschillende corpsen verdeeld, belust met 
het onderhoud. De voornaamste staatsambtenaren 
hadden het opzicht over de bouwwerken, en 
stelden cr ccne eer in hunne namen daaraan te 
geven; daarenboven lieten zij er vrij aanzienlijke 
voor hunne eigen kosten ten uitvoer brengen. 

Met den val van het Romeinsche rijk hield ook 
de vooruitgang in Europa op. De barbaarsche hor
den, die in de 4 d c en volgende eeuwen in westelijk 

Volgens het getuigenis der inboorlingen is het 
aantal waterbouwkundige werken door enkele vor
sten ondernomen verbazingwekkend. De overleve
ring meldt, dat een vorst, die in de 12 d e eeuw tc 
Orissa regeerde een millioen waterbekkens vervaar
digde, zestig tempels bouwde cn vele andere werken 
tot stand bracht, f) 

Hij wijst cr' op, dat de werken van hulpbesproeiing 

altijd worden aangetroffen onder de eerste sporen 

van het vak van ingenieur bij alle volken der aarde, 

cn noemt bepaaldelijk die, welke worden gevonden 

op dc Eidsji eilanden in Nieuw Caledonië en 

Peru. Hij treedt in bijzonderheden over de dijk

werken van Holland cn over die in de 17d'' eeuw 

in Italië gemaakt om de overstroomingen der rivie

ren in Lombardije tegen te gaan. Deze laatsten 

zijn te danken aan geleerden, zooals Torricelli, die 

; dc wereld met schoone studiën over dvnainiek cn 

i statistiek verrijkte, welke tot grondslag voor de 

| waterbouwkunde gediend hebben. 

*) De totale lengte is 250 mijlen (403 kilom.), waalvan 50 mijlen 
(80 kilom.) bogen ca 20O mijlen (322 kilom.) gewelven. 

*) Onder den laatsten afstammeling der Omcyaden (750 jaar na Chr.) 
strekte zich de Mahomedaansche heerschappij uit van de oevers van den 
Sihon tot aan de verst verwijderde kaap van Portugal. — Hallam, Middle 
Aget vol. II, p. 120. 2de edit. 

t) Koning Bum DKO, die in het jaar 1174 van onze jaartelling leefde, 
liet 60 tempels, 10 bruggen, 40 putten met steenen bckleeding, 152 
losplaatsen en ccn millioen waterbekkens vervaardigen. — Hunter. Orissa. 
vol. 1, p. loo. 

§) Dc inboorlingen op dc Fidsji eilanden, zegt Spreker, hebben een 
kanaal gegraven, van omstreeks 2 mijlen lang cn 60 voet breed, oui 
ccn korleren weg voor hunne schepen tc hebben. 

Na hulde gebracht te hebben aan de nuttige ge

schriften der Italiaansche cn Fransche ingenieurs 

vóór de 19 d e eeuw, waaronder hij die van Bclidor 

noemt, zegt de spreker iets over het maken der brug

gen cn wegen in Frankrijk (in 1720.) Hij spreekt 

over de snelle ontwikkeling der middelen van ver

voer op gewone wegen en op rails, over het later 

aanwenden van stoom voor het vervoer te land cn 

dc verschillende toepassingen op industrieel gebied 

zooals molens, mijnwerken, droogmakerijen, weeg

machines. Hij wijdt uit over het ontstaan cn dc 

verbetering der stoonibooten, over den oorsprong en 

de ontwikkeling der telegraphie en over den elec-

trischen telegraaf, zoowel die boven den grond als 

dc onderzcesche. 

Van nu aan vormt een telegraafnet rondom dc we
reld eene bijna afgebroken lijn, die door den kabel 
van San Francisco en Californië tot Jokohaina in 
Japan weldra geheel volledig zal zijn. 

Ten einde den moed en de vastberadenheid te 
waardeeren van hen, die zich met den onderzeeschen 
telegraaf hebben beziggehouden, is het goed in her
innering te brengen, dat cr 70000 mijlen (112000 
kilom.) kabel moesten vervaardigd en onder water 
gebracht worden, om 50000 mijlen (80,450 kilom.) 
die thans dienst doen, tc bekomen. 

Volgens Dr. O W . S I E M E N S (aan wien ik een 
groot aantal opmerkingen, over het onderwerp dat 
wij bespreken, ontleend heb) ontstaat dit aanmerke
lijk verlies gedeeltelijk daardoor, dat men eerst 
onlangs heeft ingevoerd, om den kabel vóór 
het in gebruik stellen onder water te bren
gen cn men eene al te lichte bckleeding aan
wendde. 

Spreker herinnert de belangrijke wijzigingen, die 

de twee laatste eeuwen in dc industrie en het 

vervoer gebracht hebben. Hij noemt de namen van 

hen, die het eerst het denkbeeld van spoorwegen 

in Engeland algemeen hebben gemaakt: zooals T H O M A S 

G R A Y , J O S E P H S A N D A R S , W I L M A M J A M E S en E D W A R D 

P E A S E . Op dit oogenblik zijn 100000 mijlen (257000 

kilom.) spoorweg in exploitatie bij de verschillende 

volken der aarde. Met betrekking tot de ongelukken 

deelt hij eenige cijfers mede. 

De gemiddelde afstand door de reizigers afgelegd 
is van 1S01 tot 1873 verdubbeld; en naar gelang 
van de toeneming van dien gemiddelden afstand van 
1S70 tot 1S73 zal die opnieuw in 1885 het dubbele 
zijn van het bedrag in 1S73 (12 jaren). 

Het aantal reizigers is van 1S04 tot 1873 ver
dubbeld, en nemen wij tot basis het gemiddeld ge
tal van 1870 tot 1873, dan kunnen wij het ervoor 
houden, dat over elf en een half jaar, en alzoo in 
1885, het aantal reizigers dubbel zoo groot zal zijn 
als dat in 1873. 

Toch moet men niet uit het oog verliezen, dat de 
toeneming sedert 1870, hoezeer regelmatig in 
1871, 1872 en 1S73, en aanzienlijker dan in de 
voorgaande jaren, waarschijnlijk te danken is aan de 
verhooging der looncn en dc groote ontwikkeling 
der nijverheid onder den derden stand. Dienten
gevolge is het niet als zeker aan te nemen, 
dat dezelfde vooruitgang in de toekomst zal worden 
aanschouwd, wat betreft het toenemen van het aan
tal reizigers. 

Het aantal ongelukken verschilt elk jaar. Neemt 
men bijv. twee gemiddelde cijfers ieder over 
tien jaren, dan zal men ontdekken, dat de ver
houding tusschen het aantal omgekomen reizigers 
— wij hebben het oog alleen op hen, die omkwa
men door oorzaken onafhankelijk van den reiziger 
zelf — en de afgelegde afstanden, tot op 31 December 
1873, slechts twee derde is geweest van dezelfde 
verhouding gedurende de tien jaren vóór 31 December 
1861. De verhouding der ongelukken van allerlei 
aard, altijd ontstaan uit oorzaken van hen onafhan
kelijk is ccn negende meer geweest in de tien 
laatste jaren dan in tic voorafgaande, daarbij rekening 
houdend met het feit, dat dc treinen gemiddeld 
een vierde meer geloopcn hebben. 

Ik meen dat het een oud-voorzitter van den 
Board of Trade was, die eene deputatie, welke juist 
ten doel had zijn aandacht te vestigen op de bij 
spoortreinen voorkomende ongelukken, antwoordde 
dat hij zich nergens zoo veilig gevoelde als in een 
waggon. 

Hij had volkomen gelijk want het is bewezen, 
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dat men op veertig millioen mijlen afstands slechts I 
één dooden of gekwetsten reiziger telt, en dat ge-
middeld een persoon gedurende veertig jaren elk 
jaar 100000 mijlen kan afleggen, met geringe 
kans dat hem niet het minste ongeluk zal overkomen. 

Spreker zegt het een en ander over de mogelijk

heid om brandstof te bezuinigen door het gebruiken 

van verbeterde machines en meer geschikte, onlangs 

uitgevonden verwarmingstoestellen. Hij maakt ver

volgens melding van den arbeid van Sir W I L L I A M 

A R M S T R O N G cn Sir J O S E P H W H I T W O R T H , met be

trekking tot het vervaardigen van kanonnen. En 

terwijl hij het betreurt dat de tijd te beperkt is, 

om over havens en dokken tc spreken, besluit hij 

zijne merkwaardige rede aldus: 

In den loop dezer rede hebben wij onze gedachten 
dan eens laten gaan over onderwerpen, die onder 
ons bereik en bekend en dan weder over die welke 
van verre tijden en duister waren; en hetzij wij het 
verlcdene beschouwd of de toekomst gepeild hebben, 
plotseling werden wij door een ondoordringbaren 
sluier tot verder doordringen tegengehouden. Mis
schien is het u voorgekomen, dat ik al tc ver 
in het verlcdene ben terug gegaan, ofschoon ik een 
groot gedeelte aan het tegenwoordige heb gewijd. 

Het bestudeeren van het verlcdene kan echter 
nuttig zijn om aan te toonen, dat in ver vervlogen 
tijden groote werken zijn tot stand gebracht. Som
mige dingen zijn in de eerste eeuwen beter gemaakt 
dan in latere tijden. In het streven naar het ideaal 
zullen wij de ouden nooit overtreffen. De dichters, 
schilders en beeldhouwers der oudheid zijn even 
groot geweest als die van onzen tijd. Dit was waar
schijnlijk evenzoo het geval met de wiskunstenaars. *) 

•) In deze rede, die ten doel heeft onderzoek te doen naar den voor
uitgang van het vak \an ingenieur, heeft de heer H A W K S H A W veel ont
leend aan de geschiedenis der architectuur. Waar hij hier spreekt van 
het ideaal, daar laat hij dc architectuur er buiten, om alleen te wijzen 
op de poëzie, de schilderkunst en wiskunst, waarbij hij schijnt te vergeten, 
dat op een zeker tijdstip de architectuur dc meest uitgebreide en meest 
algemeen nuttige toepassing was der wiskunstenaars, dat zij tegelijkertijd 
de schilder- cn beeldhouwkunst in zich opnam, door ze haar eenheid op 
te leggen. Wij zullen daarvan het getuigenis vinden in dc Egyptische 
architectuur, in die der middeleeuwen, enz. (Noot van den heer C E S A R 

D A L V . ) 

Voor alles wat op de lessen der ervaring betrek
king heeft, moesten wij verder gaan dan onze eerste 
meesters. Het vak van ingenieur is vooral op erva
ring gegrond. Toch zal in het vervolg telkens als 
cr zich moeiclijkheden opdoen of als ccn werk 
moet verricht worden, dat tot dus verre niet bekend 
was, hij, wien die taak wordt opgedragen pogingen 
doen om nieuwe wegen voor zijne kunst te openen, 
als waartoe weinige ingenieurs vóór hem geroepen 
zijn geworden. 

Dc bewonderenswaardige vorderingen, door de twee 
laatste geslachten gemaakt, dwingen tot voorzichtigheid 
wanneer er sprake is van hetgeen cr van dc toekomst 
is te verwachten. Wat de werkzaamheden van den 
ingenieur betreft kunnen wij echter zeggen, dat de 
mogelijkheid der uitvoering dikwijls afhankelijk is 
van vreemde oorzaken, meer nog dan van de daar
aan verbonden moeielijkhcden. Er blijven, hoewel 
misschien niet onmiddellijk nog werken te doen, 
veel aanzienlijker dan die, welke tot dus verre wer
den aanschouwd. De maatschappij maakt er nog 
geen aanspraak op, omdat het wel mogelijk zou kun
nen zijn dat. de wereld niet bij machte is thans 
den prijs daarvan te betalen. 

De ingenieurswerken van onzen tijd zijn reeds 
verbazingwekkend cn hebben enorme sommen ge
kost. 100000 mijlen (257000 kiloin.) spoorweg reeds 
tot stand gebracht, die op 20000 pond stcrl. per mijl 
(310000 fr. per kilom.) geschat kunnen worden 
hebben 3200 millioen pond sterl. (80 milliarden fr.) ge
kost. Voegt men daarbij 100000 mijlen (040000 
kilom.) telegraaflijnen, die omstreeks 100 pond sterl. 
per mijl (1550 fr. de kilom.) kosten en 100 mil
lioen (2 en een half milliard fr.) meer voor zecwerken, 
kanalen, dokken, havens en gezondheidsmaatregelen 
in hetzelfde tijdsverloop tot stand gebracht, dan ver
krijgen wij eene som van 3340 millioen pond stcrl. 
(83 en een half milliarden fr.) door ccn en een 
half geslacht aangewend voor werken, die onge
twijfeld den naam van nuttige verdienen. 

De rijkdom der natiën kan afnemen door uitgaven 
voor weelde of oorlog, maar nooit kan dit het geval 
zijn met werken als wij zoo even noemden. 

Wat de toekomst aangaat, wij weten dat wij geenc 
kracht scheppen kunnen; nochtans kunnen en moe
ten wij voorzeker die krachten, waarover wij wel 
beschikken kunnen op ruime schaal in beoefening 
brengen. Hoevele dingen zijn er, die uitvindingen 

genoemd worden, cn nochtans niet anders dan ver
beteringen zijn! En toch hoeveel vooruitgang ziet 
men eiken dag door nieuwe machines of werktuigen 
tot stand komen? 

De teleskoop stelt ons in staat de verwijderde 
werelden tc bespieden; de spectroscoop gaat veel 
verder, daar zij ons in staat stelt ze als het ware 
tc ontleden. Doe grootsch en merkwaardig de post 

ook moge zijn, wat is zij in vergelijking met den 
telegraaf? Hebben wij noodig onzen blik nog verder 
in de toekomst uit te strekken? Onze tegenwoor
dige wetenschap vergeleken met het onbekende, 
zelfs in de kennis der natuur is oneindig beperkt. 
Wij kunnen nooit eene nieuwe kracht ontdekken; 
maar toch, wie zal ook dit beslissen? 

P A A R D E N S T A L L E N , 
door den Heer C. II. PETERS, architect te Maastricht. Schrijver van het werk '/Overzicht der Boerenplaatsenbouw in Nederland. 

(Met drie platen, pi. VI—VIII.) 

Wat is een paardenstal ? Eene afgesloten, overdekte 
ruimte ingericht tot berging van een of meer paar
den, overeenkomstig hunne eischen en behoeften. 

Wat is een paard? Een betrekkelijk teer dier, 
dat wegens zijn groot nut eene hooge geldelijke 
waarde bezit en op grond daarvan eene zorgvolle 
behandeling vereischt. 

Deze twee eenvoudige ja, onnoozele vragen, die 
men eigenlijk mocht onderstellen, dat ieder verstandig 
niensch zou doen vóór cn aleer hij een paardenstal 
"in"- bouwen, die twee vragen doet men slechts 
zelden. Daarvan is het gevolg, dat van dc 250.000 
paarden, die een deel van Neêrlands veestapel uit
maken, de meesten nog iu hoeken en gaten worden 
weggestopt, blootgesteld aan vocht, hier in tocht 
en elders in hitte of duisternis of schel licht. 
Volgens sommigen komt het er niet op aan als 't 
beest maar onder dak is, of het in bedorven 
stink-lucht staat, of onder den directen invloed van 
wind en regen; met het //onder dak zijn" is de 
vraag opgelost, welnu, wat wil men meer? 

Overdrijving zegt men wellicht ? Geenszins wanneer 
men in alle provinciën van ons land, den boer vraagt: 
//och vriend laat mij je paardenstal eens zien," maar 
ik raad u daarbij, neem op die reis geen hoogen hoed 
mee, want reeds bij den vijfden stal is hij onkenbaar 
geworden. Bezoek verder alle stallen van karrelieden 
cn paard- of rijtuigverhuurders, stap ook gerust biet
en daar een hcerenstal binnen en uw resultaat zal 
zijn, dat gij van de tien stallen slechts één, werke-

Dl . X X I V . 

1 lijk goed ingerichten hebt gevonden, zoodat van de 
250,000 paarden slechts Vi« naar behooren wordt ver
zorgd. 

De vraag //wat is een paard?" is bovendien zoo 
onnoodig niet, want men vraagt immers ook, alvorens 
een huis te bouwen wie dc bewoners cn welke 
hunne eischen eu behoeften zijn; welnu, een stal is 
een huis voor het paard en aan diens behoeften moet 
ook de stal voldoen, zal het waarlijk goed zijn. 
Voldoet hij niet aan die behoefte, dan is zoowel het 
huis, als de stal, slecht, en de maker heeft getoond, 
dat hij niet berekend was voor het hem opgedragen 
werk. 

Reden geven is ook hier van toepassing, gelijk 
in de geheele bouwkunst, om 't even of het een 
monument geldt of een eenvoudige bergplaats, en 
daar elke gezonde redencering aanvangt met het be
gin en niet met het slot, moet men ook bij den 
bouw van een paardenstal beginnen met het paard 
cn niet eerst als de stal klaar is, vragen: //wat is 
een paard, en wat heeft het noodig. 

Wat heeft een paard noodig? Ten eerste, ruimte 
om zich te bewegen, om te kunnen liggen en op
staan zonder zich te kwetsen aan hoeken of 
kanten; ten tweede zuivere lucht zonder tocht; een 
paard heeft eene soortgelijke long als de niensch, 
en die vraagt frissche lucht, zonder koolzuur of am
moniak; ten derde eene gelijkmatige warmte van 
gemiddeld 10 ii 1S° Celsius; ten vierde zacht, getem
perd licht, dat het dier nooit in de oogen mag vallen, 
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maar van achteren of ter zijde in den stal moet zijn 
aangebracht. Duistere stallen schaden de oogen 
bij overgang in dc buitenlucht, maar ook het dier
lijk leven heeft licht noodig, hoezeer te veel licht 
in de stallen aanleiding geeft tot oogontsteking; 
ten vijfde, eene droogc, zachte lig- en staanplaats; 
eene vochtige standplaats veroorzaakt een natten, 
kouden dampkring die het paard, als het ligt, tc veel 
warmte onttrekt; ook eene harde standplaats is schade
lijk voor dc beencn en doet het paard onrustig liggen ; 
ten zesde, een zuidelijken stal, waaruit alle damp 
kan ontwijken zonder zich tc condensccren, waarvan 
de bevloering geen urine opzuigt, maar door go
ten naar de gierput afgevoerd wordt; waarvan het 
houtwerk met zorg wordt onderhouden, opdat geen 
splinters de paarden kunnen schaden en de kribben 
en ruiven steeds goed worden schoongehouden; ten 
zevende, eene gemakkelijke krib- cn ruifinrichting. 

Ziedaar kortelijk de behoeften geschetst, waarmede 
bij den stalbouw rekening moet worden gehouden. 
Bij het bespreken der inrichting van elk onder-deel 
zal meer gedetailleerd hierop worden teruggekomen. 
Dc meest gevolgde hoofdvormen voor paardenstal
len zijn: 

1. De Lengte-stal. 
2. De Dwars-stal. 

Deze beide worden weder verdeeld in enkelen 
en dubbelen lengte- of dwarsstal cn de dubbele 
typen weder in die, niet één middengang of 
met twee zijgangen. 

3. De gecombineerde lengte- en dwars-stal. 
4. Het stathuis, zijnde eene vereeniging van ver

schillende stallen, als, voor werkpaarden, rij
paarden, veulens, een ziekenstal, een vreemden-
stal, enz. 

5. Dc boxes, niet of zonder gewone stallen. 

Elk dezer hoofdvormen zullen wij nu nagaan. 
I. Dc Lengte-stal. zie fig. I, 2, 3 en 4. 
Deze is dc eenvoudigste type, de paarden staan alle 

langs één muur gerangeerd. Een gang met goot loopt 
daar nevens, terwijl een klein vertrekje, met slaapplaats 
voor den stalknecht, is afgescheiden. Dc op fig. 1 
voorgestelde type is ingericht tot het stallen van 10 
paarden; elke stal is breed 1.50 M . , diep 3 M . , 
en de gang is breed 2 M . ; het geheel is binnen
werks gemeten lang 15 M . , breed 5 M . en hoog van 
vloer tot plafond 3.75 M . Elk paard heeft dus een 

oppervlakte van 7'A M \ een luchtinhoud van 27'/a 
M 8 . , (dit dient tot vergelijk van dc kosten met de 
overige stal-typen) en een muuroppervlak van 15 M". 
gerekend tusschen den stalvlocr en het plafond. 

Dc muren, Vit steen, zijn gemetseld van klin
kerts in trasspecie; een plint hoog 50 c .M. cn 
zwaar '/» steen omgeeft het geheel cn op den zolder 
is een borstwering hoog 0.75 M . opgetrokken tot 
het verkrijgen van ruimte voor hooiberging. 

De zoldering bestaat uit greencn balken, zwaar 
12 bij 25 c.M., belegd niet een 3 c .M. vloer, 
aan de onderzijde bekleed niet een 2 c .M. plafond, 
met tengels op de naden; tusschen elk balkvak zijn 
in dc buitenmuren openingen gespaard, niet open
gewerkte roosters gesloten, opdat het hout niet ver
stikt en de door 't plafond trekkende staldamp 
kan wegkomen. Door middel van 2 luiken in deze 
zoldering wordt het hooi neergelaten; een losse trap
ladder dient om boven tc komen, terwijl door deuren 
in dc topgevels de hooizolder gevuld wordt. 

Twee zinken luchtkokers, van onderen wijd 
85 c .M. en verder 30 c .M. diameter, dienen tot 
afvoer der stallucht; zij komen uit boven het 
dak, dat niet pannen is gedekt en waarin tot meer
dere warmte stroodoken zijn aangehecht. Tot dekking 
der muren springt de bekapping rondgaand 60c. M . 
over. 

De bevloering is van klinkerts in sterke specie en 
ligt horizontaal; dc goten mede van klinkerts, hellen 
van de beide zijden naar het midden, waar de 
urine in een zinkput afloopt. 

Twee deuren, elk breed 1.25 M . bij eene hoogte 
van 2.60 c .M., geven toegang tot den stal, cn 5 
ramen, 1.00 M . boven den stalvlocv, dienen tot ver
lichting; bovendien zijn in den kribmuur 3jalouzic-
nunen aangebracht, die naar verkiezing geheel of 
ten deele kunnen geopend worden, en voornamelijk 
dienen voor dc zomer ventilatie, waarbij het glasraam 
door een raam met doek vervangen wordt. 

De doorloopende krib van hardsteen rust op 
op een gemetselden voet; de ruif is van gesmeed 
ijzer; dc spijltjes zijn zwaar 12 m . M . ; de losse lan-
tierboomen hangen aan de eene zijde aan dc krib, 
aan de andere zijde met een koord aan de zoldering. 
De ringen in de buitenmuren dienen om, tijdens het 
schoonmaken, dc halsterriemen vast te maken. 

Hierbij is verondersteld dat de gangmuur met zij
ramen en deuren op het oosten l igt ; dan wordt de 

stal 's morgens verwarmd cn blijft verder koel. Daardoor 
heeft men dan ook den minsten last van insecten, die 
des avonds de warmste plaatsen, om te overnachten 
opzoeken, doch nu aan de Westzijde daar een 
blinden muur vinden. 

l a . De dubbele lengtestal, zie fig. 5, 6 en 7. 
In fïg. 5 is een dubbele lengtestal voorgesteld met 

een middengang, de paarden staan langs de twee 
zijgevels; er kunnen daar alzoo 18 gestald worden. 

De binnenwerksche afmetingen van dezen stal zijn 
18 M . lengte, 8 M . breedte, hoogte 3.75 M . , zoo
dat elk paard een oppervlakte heeft van 8 M . , en 
een inhoud van 27 M J . , bij ccii muuroppervlak van 
11 M. a . ; deze type is voordccligcr dan die sub 1, cn 
wel in verhouding van 11 tot 15; vergeleken met 
tig. 6, blijkt het toezicht cn dc bediening gemak
kelijker, doch heeft deze gebreken: a, dat met 
één middengang vurige paarden elkaar lichtelijk 
kwetsen bij het achteruitslaan; b, dat bij ziekte, 
alle paarden onmiddelijk aan besmetting zijn bloot
gesteld ; en c, dat de paarden rustiger staan kunnen. 
Deze gebreken doen die type bepaald ontraden en liever 
verkiezen hetgeen door figuur 6 cn 7 voorgesteld wordt. 

Ook deze stal is ingericht voor 18 paarden: bin-
werksch 16.50 M . bij 10 M . , hoog 3.75 M . , totaal 
oppervlak van 165 M ' . , of per paard 9 M . bij 34,3 
Ma. inhoud en 127» M 2 . muuroppervlak, zoodat de 
kosten betrekkelijk weinig hooger zijn dan der vorige 
tijpen. 

De paarden zijn hier allen tegen den binnenmuur 
geplaatst, een zeer rustigen stand; in de zijgevels 
zijn de deuren aangebracht, wat het gemakkelijkst is 
voor dc uitnicsting; dc ramen zijn allen in de gang
muren. Deze tijpc kan men als twee afzonderlijke 
stallen beschouwen cn ze van elkaar afsluiten, hetzij 
met of zonder tusschendeur. 

2. De dwarsstal. 
De in fig. 8 voorgestelde dwarsstal is zeer doel

matig ingericht; twee afgezonderde stallen zijn door 
de knechts- cn tuigaadje-kamers gescheiden cn toch is 
het toezicht even als de verzorging zeer gemakkelijk. 
Elk der stallen is ingericht voor vijf paarden, welk 
getal naar verkiezing kan vergroot worden; uit de 
knechtskauicr heeft men door raampjes toezicht op 
alle paarden, de overige ruimte dient tot plaatsing 
der haverkisten en tot berging van de beste tui
gen ; door deuren kan deze ruimte van de stallen 
worden afgesloten 

De binnenwerksche afmetingen zijn: 15 M . bij 
VU M . , alzoo per paard 11.25 M*. en 42 M 3 . in
houd, bij een muuroppervlak van 19 M * . ; hier zijn 
de kosten alzoo iets hooger dan bij de vorige tijpen. 

De dubbele dwarsstal. 
Deze voorgesteld in fig. 9, heeft ten opzichte van 

den enkelen dwarsstal dezelfde voor- cn nadoelen als 
de dubbele lengtestal van tig. 5, heeft ten opzichte 
van den enkelen lengtestal, waarom die hier niet 
behoeven herhaald te worden. 

De binnenwerksche afmetingen zijn 20 bij 7'/a M . 
ingericht tot stallen van 18 paarden, zoodat elk paard 
een oppervlakte heeft, van 8.3 M 2 . , een inhoud van 
31 M \ en een muuroppervlakte van 13"'* M \ 

Ingericht volgens fig. 10, zijn de afmetingen 19 M . 
lengte en 9 M . breedte, met IS stalplaatsen, alzoo per 
paard 9''2 M ' . oppervlakte; 35 M*. inhoud en 14 M 2 . 
muuroppervlakte. Deze is beter dan dc vorige bub-
bele dwarsstal, zoowel om kosten als het toezicht; 
de ramen zijn allen in de lange gevels aange
bracht. 

3. De gecombineerde lange- en dwarsstal, zie fig. 11. 
De beide stal-tijpcn zijn hier vereend en bestemd 

tot het stallen van 26 paarden. Het gebouw heeft 
binnenwerksche afmetingen van 17 M . bij 12 M . , 
alzoo 204 M . oppervlakte, of per paard 8 M 2 . , is 
hoog onder het plafond 4 M . , zoodat per paard de 
luchtinhoud 31 M 8 . , en het muuroppervlak 10,8 M 2 be
draagt. Deze tijpc is voor groote stallen het meest 
economisch. 

Dc knechts-kamer is goed geplaatst cn heeft toe
zicht op alle stallen; de geheele stal kan men in 
3 afzonderlijke stallen verdeelen, 2 dwarsstallcn en 
een langs-stal, door dc beide zijmuren van de knechts-
kamer tot aan den anderen zijgevel door tc trekken. 
De hoogte is 4 M . onder het plafond, niet het 
oog op het groot aantal paarden dat daar gestald 
kan worden. 

Gaan wij de geschetste tijpen uit een economisch 
oogpunt na, daarbij het muuroppervlak tot basis 
nemende, als zijnde den grootsten factor, dan blijkt 
daarbij, dat: 
1. bij den enkelen lengtestal één paard heeft 7''a M . 

oppervlakte, 271(3 M ' . luchtinhoud en 15 M ' . muur 
oppervlakte. 

2. bij den dubbelen lengtestal, l c tijpc één paard heeft 
8 M 2 . oppervlakte, 27 M 8 . luchtinhoud en 11 Vi M 2 . 
muuroppervlakte. 

8* 
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3. bij den dubbelen lengtestal, 2' tijpe heeft één paard 
9 AF oppervlakte, 34.3 M 3 . luchtinhoud en 12'/. 
AF. muuroppervlakte. 

1. bij den enkelen dwarsstalheeft één paard 11.25 M ' . 
oppervlakte, 42 M*. luchtinhoud en 19 M 2 . muur
oppervlakte. 

5. bij den dubbelen dwarsstal, l c tijpe heeft een paard 
8.3 M ' . oppervlakte, 31 A l 3 , luchtinhoud cn 13'/= 
AF. muuroppervlakte. 

6. bij den dubbelen dwarsstal, 2l' tijpe heeft één paard 
9"» AP., oppervlakte 35 M 3 . luchtinhoud en 14 
M*. muuroppervlakte. 

7. bij den gecombineerden stal heeft één paard 8 M 8 . 
oppervlakte, 31 M 3 . luchtinhoud en 10.S M s . muur
oppervlakte. 

zoodat de tijpe sub 7, verreweg het onvoordceligst 
is. Daarna volgt die sub 3, (de tijpen 3 en 5 
buiten beschouwing latende, als zijnde minder ge-
wenseht), op deze volgt die sub 0, dan die sub 
1 en eindelijk die sub 4. 

Alzoo verkrijgt men de volgende rangorde: 

1. de gecombineerde lengte- en dwarsstal. 
2. de dubbele lengtestal, met binnenmuur of twee 

gangen. 
3. de dubbele dwarsstal met binnenmuur of met 

drie gangen. 
4. dc enkele lengtcstal. 
5. dc enkele dwarsstal. 
terwijl de dubbele langs- cn dwarsstallcn l e tijpe 
sub 2 en 4 geacht moeten worden. 

Het stathuis, voorgesteld bij fig. 12 en 13, is 
binnenwerks lang 25 M . , breed 12.50 M . en 
bevat een dubbelen dwarsstal voor lü werkpaarden; 
een dubbele dwarsstal voor S rijpaarden, te weten: 
een veulensstal, twee ziekenstallen, een vreem-
denstal, tuigenkamer, knechtskamer, met trap 
naar den hooizolder, tot welken trap ook een 
buitendeur toegang heeft cn ten slotte een vrije 

Doelmatig ingedeeld is dit gebouw niet, wijl 
het toezicht cn de verzorging tc lastig cn tijd-
roovend is en alles tc zeer uiteen ligt, zonder 
ecnig verband; het zijn als 't ware 3 afzonder
lijke gebouwen met twee muren, in stede van een 
gebouw. 

De groote dwarsstal a is te smal, althans de 
ruimte voor een gang achter de paarden is er niet, 

wijl elke stal, de krib daaronder begrepen, slechts 3 
M . diep is en van afscheidingen met lantierboomen 
kan hier alzoo geen sprake zijn. Bovendien staan 
de paarden met het hoofd, niet tegen den muur, 
maar naar den gang gekeerd, die tusschen dc krib
ben genieten 2 M . breed is. Als die gang niet ter 
weerszijden beschoten is, staan de paarden zeer on
rustig, ofschoon dc voedering gemakkelijk wordt, 
want de ruimte onder dc krib kan dan tevens tot 
haverberging ingericht worden. 

Naast dezen dwarsstal a en met uitzicht daarop 
ligt de knechtskamer en de veulensstal e, dc laatste 
zonder afscheidingen, wijl veulens op stal vrij moe
ten kunnen loopen. Een gang breed 1.50 M . , scheidt 
dit gedeelte van het gebouw van het overige, waar 
wc den vreemdenstal c vinden, volgens eisch geheel 
afgesloten; daar achter is een 2 e veulensstal d., be
nevens 2 ziekenstallen / en g, terwijl dc dwarsstal 
voor 8 rijpaarden b en dc tuigenkaincr h de overige 
ruimten innemen. 

De tuigen der werkpaarden worden in den voergang 
opgehangen, waarom de tuigenkamer bij den stal 
der rijpaarden is. 

De opstand zie tig. 13 is uitgevoerd in houtcon
structie, gevuld met een Va steens muurwerk, zooals 
zulks in Limburg, in navolging van Diiitschland, veel 
wordt gedaan. Een viertal luchtkokers bevorderen dc 
ventilatie, terwijl een tiental halfronde dakraampjes 
niet glas-jalousiën, dienen om de noodige luchtstroo-
ming op den hooizolder te geven. 

Deze type is niet zoo zeer een model tot navol-
triiiir. dan wel om te laten zien hoe vreemd uien 
soms bouwt en hoe weinig vaak op gemak en ge
riefelijkheid wordt acht gegeven. 

Behalve dc aangegeven typen heeft men nog den 
stalmuur met geheel of ten dcele afgesloten vrijen 
voergang langs de kribben; deze inrichting is inder
daad voor de voedering zeer gemakkelijk, omdat 
men dan niet stal in, stal uit behoeft te gaan, maar 
doorloopeud alle kribben en ruiven kan vullen, deze 
gemakkelijk en ten allen tijde schoonmaken kan, 
waartoe boven elke krib een naar binnen draaiend 
luik dient gemaakt, zie fig. 24, dat vastgezet kan 
worden. 

Deze inrichting, die de bouwkosten eenigszins 
verhoogt, zou veel gevolgd worden indien ze niet 
het nadeel had, dat het paard niet gewend aan 
zijn meester, maar daaraan vreemd blijft. Een dier, 

in 't bizonder een paard, hecht zich onwillekeurig 
aan hem die het geregeld voert cn daarom is dit 
bezwaar, zooals ieder begrijpt die met paarden 
omgaat, zoo overwegend dat men zulke voergan-
gen weinig maakt. 

5. Dc boxes. 
De boxes (van het engelsche box, doos) zijn 

als het ware vrije, afzonderlijke stallen in den 
stal; het zijn geheel omsloten stalruimten waarin het 
paard losloopt, en zich naar verkiezing kan be
wegen. Wel is deze type kostbaar door de vele 
ruimte die zij eischt en van daar in steden, behalve 
in de buitenwijken, meest onuitvoerbaar, maar op 
het land, waar de grond betrekkelijk weinig kost 
wegen de meerdere bouwkosten ruimschoots op 
tegen dc voordeden boven dc gewone stalling. 

Die voordeden zijn dc volgende: 

1°. Vrij cn ongedwongen als de paarden daarin 
zijn, nemen ze meer beweging of liever blijven ze 
bijna voortdurend in beweging; dc bccnen hebben 
daardoor minder last van stijf worden als op den 
gewonen stal, waar het paard steeds aan een vaste 
plaats gebonden is, en meestal nog op een hellen
den vloer staat, waardoor het zwaartepunt te veel 
naar de achterheupen verplaatst wordt en dezen dus 
bovenmate vermoeid; vooral voor dragende merries 
is zulk een hellende vloer gevaarlijk. 

2°. Daar het paard zich meer beweegt, hetgeen 
voor paarden, die onrcgclinatigcn arbeid moeten ver
richten, veel waard is, — zal ook de eetlust betel
en het gansche stoi'-wisselings-proces sneller en 
krachtiger zijn. 

3°. Het paard legt zich gemakkelijker neer, rust 
beter en blijft schooner; 

4°. De gansche groei- en reproductie-kracht wordt 
bevorderd. 

Vindt men tot dusverre de boxes nog alleen in 
luxe-stallen, toch zijn dc voordeden aan die type 
verbonden zoo groot, dat men gerust den wensch 
mag uiten, dat ieder paard zijn boxe moest hebben; 
de rijtuigverhuurders in groote steden passen deze 
type reeds toe, althans in Brussel o. a. heb ik een 
aldus uitstekend ingerichten stal gezien. 

Dc grootte der boxes, hangt ecnigermate af van 
dc beschikbare ruimte. Als minimum kan men 
stellen 2 M . bij 3.25 M . ; als gemiddelde maat 
3 M . bij 3.75 M . ; de grootste zijn 4 M . bij 5 

M - , eene afmeting, die onnoodig is; dc hoogte der 
boxwanden is gemiddeld 2.10 M . , waarvan 1.35 
M . beschot en daar boven een traliewerk, hoog 
75 c M . 

In figuur 14 is een gemengde stal voorgesteld 
met 2 boxes en 4 gewone stallen ; dc boxes zijn groot 
3 M . bij 3.75 M . met afgeschuinden hoek waarin 
de deur is aangehecht dc andere stallen hebben de 
gewone afmetingen; het geheel is groot 13.5 M . bij 
ö M . en heeft alzoo per paard een oppervlak van 
13'/; AF. en bij eene hoogte van 3.50 A l . , onder 't 
plafond, een luchtinhoud van 47 M 3 . , en een mum-
oppervlak van 22''a M . 

Een deur cn 4 ramen dienen voor toegang en 
verlichting. 

Fig. 15 stelt mede een gecombineerden stal met 4 
boxes en 3 gewone stallen voor. Dij is beknopter en 
doelmatiger dan dc vorige type; de boxes zijn hier 
groot 3 M . bij 4 M . , het geheel heeft een opper
vlakte van 84 AI 2., alzoo per paard 12 M*. bij een 
luchtinhoud van 42 A l 3 . , cn een muuroppervlak van 
22 Ivf. 

De voorgevel springt in 't midden 2 M . naar bin
nen, terwijl het rondgaand overspringende dak door
loopt, zoodat deze insprong een beschutte plaats 
vormt, tot het poetsen der paarden. Een deur met 
zijramen en 2 dubbele ramen in dc zijgevels geven 
toegang aan licht en lucht. Deze type leidt tot den 
grooten stal, op tig. 17, pi. VI I , (waarover later), 
voorgesteld. 

Een derde type in tig. l ü aangegeven, is enkel 
ingericht voor 4 boxes, elk groot 3 AI. bij 3.75 M . 
binnenwerks genieten is dc stal lang 12 A l . , breed 
0 M . , alzoo per paard 18 AF. oppervlak, 03 AI 3 , 
inhoud en 32 AI 2, muuroppervlak; een gang breed 
2.25 AI. geeft de noodige ruimte tot berging dei-
tuigen en tot optuiging der paarden. 

Onderling vergeleken kost alzoo de lc type 22'A 
M 2 . muuroppervlak, bij 13 '/-• M ' . ruimte en 47 AI 3, 
luchtinhoud. 

de 2 C type 22 AP. muuroppervlak, bij 12 AP. ruimte 
cn 12 A l 3 , luchtinhoud. 

dc 3« type, 32 A l 2 , muuroppervlak, bij 18 Al" , 
ruimte en 03 AP. luchtinhoud. 
zoodat deze drie typen, wat kosten cn ruim
ten betreft een aanmerkelijk verschil opleveren niet 
de gewone stalvorincn , bijv. die sub. 2 , de 
dubbele langs-stal, welke slechts 11 AP. muur-
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oppervlak, bij 8 MA grondvlak en 27 M 3 . inhoud 
vordert. 

Overal waar men ruimte heeft zijn deze boxe-
stallen, bijzonder die der 3 C type, omgeven door een 
omheind terrein, in zooveel vakken gedeeld als er 
stallen zijn, cn door middel van een deur, die 's 
zomers algemeen wordt in verband gebracht met 
één buitenvak, paddock (park of kamp) genaamd, 
waardoor dc paarden naar verkiezing buiten of bin
nen kunnen gaan. 

Op de boerderij van Baron Verschoor in de Haar
lemmermeer, bestaat de zomer-paardenstal enkel uit 
een afdak, diep 4 M . , met een gesloten wand, waar
tegen krib cn ruif zijn geplaatst; bij slecht weer cn 
's nachts kunnen de paarden schuilen onder dit af
dak, dat aan de voorzijde een groote, met dennen
stammen omheinde buitenloop heeft. 

Een vijfentwintig-tal vakken, elk groot 3 M . bij 
C M . zijn voor één paard bestemd, dat hierin naar 
hartelust kan rondspringen ; een voorgang loopt langs 
de buiten kribzijde, en alles is hoogst eenvoudig, 
schier al tc eenvoudig ingericht cn voldoet bij uitstek. 

Hetzelfde, ofschoon minder groot, vindt men op 
de boerderij van den heer Geertsema te Zuidbrock, 
(prov. Groningen) die eene ruimte voor zomerstal-
voedcring, niet enkel voor de paarden, maar tevens 
voor al zijn vee, heeft ingericht. 

In de figuren 17—20 is een ontwerp voor eene 
stalhouderij aangegeven, dat tevens als type vooreen 
groote heeren-paardenstal kan dienen. Uit plan is 
als het ware eene beredeneerde voortzetting van het 
plan in figuur 15; de insprong is hier uitgebreid 
tot eene overdekte plaats of gang met stallen ter
weerszijden. 

Een overdekte gang breed 6 M . , door een lucht
en licht-kap voldoende geventileerd en verlicht, 
geeft toegang tot alle stallen, het koetshuis, tuigaad-
iekamer, knechtskamer en zoldertrappen; deze gang 
dient tevens voor het in- en uitrijden en voor het 
schoonmaken van rijtuigen cn paarden, waartoe in 
de nis een pomp of waterkraan is aangebracht; 
op dezen gang kunnen ook de jonge paarden ge
dresseerd en bereden worden, terwijl hij tevens 
dient om den plotselingen overgang van den warmen 
stal in de koude buitenlucht of omgekeerd te 
temperen. In dezen gangkamer kunnen paarden uit
en ingespannen worden. 

Rechts bevindt zich dc kamer van den knecht, 

groot 5 M . bij 5 M . Ueze kamer heeft door het 
dubbele zijraam uitzicht op den gang cn door een 
glaspancel in de gangdeuren mede op den langsstal, 
die met gewone stallen ingedeeld, meer toezicht ver-
eischt dan de boxes, waar ieder paard geheel af
gezonderd is; de trap daarnevens leidt naar den hooi
zolder cn naar de bovenkamer , die tot slaapplaats 
kan dienen. 

Uc stal, lang 14.00 M . , gescheiden door losse 
lantierboomen, is ingericht voor 10 paarden, anders 
ware deze afmeting tc gering, hoezeer het toch beter 
is ze minstens 15 tot 10 M . lengte te geven; de 
staldicpte is 3 M . en 2 M . breedte voor den gang; 
de gangmuur kan tevens dienen tot het ophangen 
der gewone tuigaadje waartoe men de noodige ijzeren 
corbeaux, allen voorzien van een nonnner, overeen
komende met dat van het paard, welk nommcr ook 
op het tuig moet staan, in dien muur vastschroeft. 

Aan 't eind is eene remise of koetshuis voor 
3 rijtuigen, twee dubbelde roldeuren, breed 2.50 M . 
dienen tot het uitrijden. 

Tegenover deze remise is een tweede, als de 
vorige ingericht, en daarnevens zijn 2 boxe-stullcn, 
elk voor vier boxes in een middengang eindigende 
waarin 2 schuine deuren toegang geven tot deze 
boxes, waarvan cr twee 2.00 M . bij 2.90 M . , en de 
2 andere 2.50 M . bij 3.50 M . meten. Uoor 2 valra
men wordt elk dezer boxes verlicht, en de goten 
monden allen uit in één riool dat in het midden van 
den hoofdgang loopt. Uc tuigenkamer, die tevens tot 
berging der haverkisten dient, ligt links tegenover 
de knechtskamcr cn is voorzien van een schoorsteen, 
om te kunnen stoken, wijl anders het leder 's winters 
lichtelijk uitslaat. Het geheel is binnenwerks genieten 
27.75 M . lengte, bij 10.40 M . breedte, de onderkant 
muurplaat ligt op 4.30 M . cn dc onderkant van den 
nok op 10 70 M . boven den vloer. 

Wij hebben nu in hoofdzaak dc verschillende stal-
vormen medegedeeld en zijn gekomen tot dc onder
deden van den stalbouw, die wij splitsen i n : 
1° stal-grootte, 2° stal-afschcidingen, 3° stal-bevloe-
ring, 4°. stalzoldcring, 5C. ramen cn deuren, G c. krib
ben cn ruiven, 7C. ventilatie cn verwarming, 8P goten, 
9 e . tuigaadje-kamer, 10". remise of koetshuis, l l c . kos-
ten-berekening, 12 e. diversen. 

Elk dezer onderdeden zullen we achtereenvolgens 
behandelen, het onderwerp is echter zoo rijk, dat 
het moeielijk is daarvan alles aan te geven. 

1. Stalgrootte. 
Ue stalgrootte wordt bepaald naar de grootte van 

het paard. Welnu, een paard van middelbare grootte 
is lang 2.43 M . , hoog, van hoef tot en met het hoofd 
1.98 M . , breed van achteren 0.61 M . , bij 't hoofd 
0.257. M . 

Voor werkpaarden zij de stal minstens breed 1.50 
M . , diep 3 M . en de gang 1.50 M . a 2 M . ; bij 
dubbelde stallen met een middengang moet deze 
2.50 M . a 3 M . breed zijn; voor rijpaarden, die 
meestal wat vuriger cn levendiger zijn dan werk
paarden, moet de stalbrcedte 1.05 M . (breeder is 
is nog beter), dc diepte 3.25 M . , cn de gang 
minstens 2 M . zijn; luxe-paarden, harddravers of 
renpaarden, jachtpaarden en celebriteiten ter verbe
tering van het ras, hebben bepaald boxes noodig. 

Ue stalgrootte hangt ook nog af van de afschei
dingen, want bij loshangende lantierboomen kan de 
breedte geringer zijn dan bij vaste schotten, die 
het in- en uitgaan der paarden bemoeielijkcn dat 
met de zijdelings uitwijkende lantierboomen niet het 
geval is. 

Voor dragende merries, die tot het 4 e jaar de 
veulens bij zich moeten houden, rekent men eene 
stalbrcedte van 2 M . bij eene diepte van 3 M . a 
3.75 M . ; voor losloopcnde veulens, dc krib 
daarbij begrepen, 3 a 4 M \ per stuk; deze 
veulen-stallen hebben een afzonderlijken uitgang, 
de krib loopt in eens door, afscheidingen met lan
tierboomen maakt men in deze stallen niet, maar 
vrije buitenloop. 

2 e . Stal-afschcidingen. 
Deze kunnen verschillend ingericht worden als: 

P . door losse lantierboomen; 2 e . door losse lantier
boomen met aangchangden stootplankcn; 8<>. door vaste 
lantierboomen cn 1'. door vaste of beweegbare lan-
tierbanden. 

Het beste cn onkostbaarste is geene afschei
dingen, want dan hebben de paarden meer ruimte 
om zich te bewegen, zijn gemakkelijker te ver
zorgen en gewennen beter aan elkaar; moeielijk is 
het daarentegen ongelukken tc voorkomen , wijl 
vele paarden gaarne slaan cn bijten en de lig
gende puurden licht geblesseerd worden. Om die 
reden scheidt men ze af en geeft ieder een inge
deelde ruimte. 

De eenvoudigste afdeeling is door losse lantierboo
men, die eene beweegbare afscheiding vormen; de 

lantierboom is een rondgeschaafd stuk rib, zwaar 12 
cM. diameter, tegen het bijten met ijzer bekleed, aan 
dc krib met een korte ketting in een haak afgehan
gen, aan het andere einde met een gegalvaniseerd 
ijzeren koord aan de zoldering, zoodat deze bij 
den minsten schok zijdelings wijkt. Om bij het 
terugvallen verwonding te voorkomen omwindt men 
den lantierboom in 't midden met stroo, oud laken 
of leder. 

In plaats van den lantierboom aan de zoldering 
te hangen, kan men die ook bevestigen aan een 
lantierpaal, daartoe op 't eind van iederen stal in 
den grond bevestigd en die van 1.15 M . tot 2.50 
M . boven den vloer uitsteekt, of wel tot de 
balklaag doorloopt, zie de fig. 21 en 22; aan eene 
korte ketting van 30 c M . lengte opgehangen, kan 
hij steeds uitgchaakt worden cn maakt de lantierboom 
slechts korte slingeringen. 

De hoogte waarop de lantierboom moet hangen dient 
eigenlijk voor elk paard afzonderlijk geregeld te worden. 
Zij moet zijn bij de krib ter halverhoogte aan het 
bovenbeen-lid en achter 13 c .M. boven de knie
bocht. Als gemiddelde maat hangt men ze meest 
94 c M . boven den vloer, en achter iets hooger. 
Ondanks alle voorzorg is het niet mogelijk alle 
ongelukken te voorkomen, want hangt de lantier
boom te hoog dun kunnen dc paarden bij 't wen
telen of opstaan er onder komen, cn hangt hij te 

dan gaan zij er met de beencn overheen en 
elkaar. De ketting moet dus gemakkelijk en 
losgehaakt kunnen worden. Om de bezwa

ren die de lantierboom geeft weg tc nemen wor
den verschillende hulpmiddelen toegepast, zie tig. 
48 cn 49. 

In lig. 40 en 50 is de lantierboom 
aan een omgebogen ijzeren haak met 
een naar onderen vernaauwende spleet 
in den lantierpaal verzonken plaatje; bi 
lichten gaat deze knop uit 
lantierboom valt neer. In tig. 

laag, 
slaan 
vlug 

knop, in 
van een, 

het op. 
het plaatje en de 
19 hangt de lantier

boom met eene ketting aan een ijzeren pen in den 
lantierpaal, waarover een ijzeren ring neervalt; bij 
het opheffen schuift de ketting langs de 
licht de ring op en de boom valt neer. Deze 
inrichtingen zijn zeer doelmatig voor 't geva 
paarden onder den boom geraken; om echte 
lantierboom ook vrij tc doen worden als de paarden 
er met de beencn over heen zijn of hem tusschen 

pen, 
beide 
' de 

de 
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de beenen hebben gekregen, dient de sauterelle, 
bij fig. 1 in rust, bij fig. 2 in beweging voorgesteld, 

BK. I. fig. 2. 

als bewijs hoe de lantierboom vrij wordt, a is dc 
lantierboom, die met 2 ijzeren ringen b hangt aan 
den excentriek of haak c; deze is aan het koord d, 
ofschoon bij een ander punt opgehangen, terwijl eene 
veer e de haak en het koord bijeen houdt, zoolang 
eene drukking van boven naar beneden op den 
lantierboom plaats vindt. Zoodra eene drukking in 
anderen zin plaats heeft springt de veer e los, 
waardoor dc excentriek of haak omvalt en glijdt 
dc bovenring, waaraan de lantierboom hangt, af. 
Om te voorkomen dat de paarden elkander slaan 
hangt men soms aan den lantierboom ccn matras, 
of wel een beweegbare plank, zie fig. 24; deze moet 
echter tegen het splinteren, van zacht hout, b.v. 
elzenhout zijn; in plaats van lantierboomen bezigt 
men soms schotten van twee of meer planken, zie figu
ren 3 cn 4. 

f , g- 3 i ü c aaneen ver
bonden plan-
kcn«,lang2.15 

• « M . moeten wor
den voorzien 
van een haak 
en een oogbeu-
gcl, door eene 
ketting gehan
gen aan den 
lantierpaal, of 
wel aan de zol-

Schaal van 2 cM. per Meter. (lering. 
In plaats van onderstaande beweegbare lantierboo-

fig. 4. 

ff 
ra 

men bezigt men ook vaste, zie fig. 23, die in den 
muuren in den lantierpaal opgesloten zijn. De onder
kant van den boom is gelijk met den bovenkant der 
krib, of 1.20 M . boven den vloer; van boven is hij 
halfrond geschaafd met plaatijzer bekleed en aan 
de onderzijde zijn enkel de hoeken afgerond. 

Deze vaste lantierboomen zijn eigenlijk niets dan 
ccne ruimte-afdeeling; tegen het slaan der paarden 
baten ze niet en worden ook weinig aangewend. 

Een volkomen afsluiting vormt de vaste lantier-
wand, doch zij is tevens dc kostbaarste; men maakt 
ze alleen \an hout of van hout en ijzer; fig. 5, 0 
cn 7 geven daarvan een paar vormen; in fig. 5 is 
de vaste wand slechts 1.15 M . hoog De planken 

V/A//v* A V / ' Ï / A V A V S '/ V.- \ /iy^-
r.g. 5. 

zijn vergaard in dc beide dorpels, zwaar 10 bij 
12 c . M . , de bovendorpel is halverwege met plaatijzer 
bekleed; in fig. 0 loopt de wand op tot eene hoogte 

2.50H 

van 2 M . , de bovenregel loopt schuinsch op en de 
planken zijn niet vergaard, maar er tegen genageld, 
wat vooral bij vernieuwing gemakkelijker is. Deze 
meerdere hoogte van den wand dient om te beletten, 
dat de paarden elkaar kunnen bijten; het eindeling-
sche hout is van boven met een strook zink gedekt; 
bij fig. 7 is een soortgelijke wand wat meer construc

tief voorgesteld; het hout wordt zoo veel mogelijk 
staand geplaatst, wijl het liggende hout te zeer 
splintert. 

lig. 7. 

liet geheel gesloten zijn dezer stalwanden heeft tot 
bezwaar, dat de paarden niet genoeg aan elkander 
wennen, en dus geneigd blijven elkaar te slaan of 
te bijten; 't is daarom beter dc wanden alleen tot 
eene hoogte van 1.35 M . a 1.45 M . te dichten en 
een traliewerk van gesmeed ijzer er op te plaatsen, 
waardoor de paarden, ofschoon gescheiden, elkander 
toch blijven zien. 

De tig. 25, 29 en 33 geven daarvan de verschil
lende inrichtingen aan; in tig. 25 en 33 bestaat het 
traliewerk uit 2 gedeelten, doordien hier (zie de 
tekst van tig. 7) een middenstijl is aangebracht; bij 
tig. 29 loopt bet traliewerk in eens door en wordt 
van boven gesloten door een gegoten ijzeren regel, 
waarin de gesmeedde spijltjes, zw. 12 mM.. op 10 
c M . ouderlingen afstand worden gezet. De gegoten 
regels, die tevens de planken opsluiten, (zie a b fig. 
29) zijn op '/§• der ware grootte in fig. 52 en 53 
voorgesteld: een deel der sponningflens is weggela
ten om zoo een plank stuk getrapt mocht zijn, deze 
alsdan door verschuiving er uit te kunnen nemen 
cn te kunnen vervangen. 

De lantierpalen zijn van hout of van ijzer. De 
eersten zijn vierkant of rondbewerkt, eindigende 
met een gedraaiden kop, zie tig. 35; zij worden van 
voldoende lengte genomen, om minstens 1 M . in 
den grond te kunnen staan; het ondergedeelte wordt 
verkoold en niet leem aangestampt. 

Dc ijzeren palen worden hol gegoten, zijn meest 
hoog 2.10 M . boven den vloer, en van onderen 
voorzien van een brecde flens, die met schroefdoken 

Dl. XXIV. 

op een hardsteenen neut wordt bevestigd; langs den 
paal zijn 2 opgaande ruggen of flenzen gegoten, 
dienende tot opsluiting der eerste plank, zooals de 

Ag. 8. doorsnede tig. 8, aantoont, 
a is het lichaam van den 
paal, de onderflens met 
4 sehroefgaten, c het schot-
werk, cn d de beide ruggen 
of flenzen. Alle lantierpalen 
worden van boven van een 

ring voorzien en veelal ook van knoppen tot het 
ophangen van tuigen, zie ook tig. 30. 

In sommige stallen vindt men ook draaibare la-
tierwanden, waartoe het houtwerk gevat wordt in 
een gesmeed ijzeren raam, draaiend door middel 
van een pivot en een ingelaten stoclband; het nut 
dezer draaibare wanden is echter vrij illusoir. 

De wanden der boxes zijn rondgaand ter zelfde 
hoogte welke gemiddeld 2 M . of 2.10 M . is; het 
onderste gedeelte wordt ter hoogte van 1.35 M . ii 
1.40 M . gedicht met een schot werk van staand of 
overhoeksch geplaatste smalle planken; het bovenge
deelte met een gesmeed of gegoten ijzeren tralie- of 
ornamentwerk ter hoogte van 75 ii 80 c .M. ; aan de 

flK- 9- ijzeren palen zijn oogen gego
ten ter afhanging van de deu
ren, die evenals de wanden 

'"c"' worden zaanigesteld; een inge
laten veer-schoot met verzonken 
handling en sluiting, zie bij
gaande fig. 9. 

Men heeft de houten wanden voor dc duurzaam
heid ook wel met zink of ijzer bekleed, doch als 
dit niet zeer zwaar wordt genomen is het niet tegen 
den hoefslag bestand, en geeft door zijn scherpe 
kanten dan aanleiding tot verwonding. 

3. De stalbcvloering. 

De stalvloer moet ondoordringbaar zijn voor vocht 
en bestand tegen den hoefslag, cn niet te hard voor 
het paard. 

Tegen opzuiging van het in den grond aanwezige 
vocht legge men den stalvloer 7 ii 8 c .M. boven 
het terrein. Heter is het dit geheele stalterrcin en 
rondgaand nog ter breedte van 1.50 M . daarbuiten 
een 30 c . M . te verhoogen; in beide gevallen moet 
de grond gedraineerd worden, waardoor ook de muren 
drooger blijven. 

De vloer kan van verschillende stoffen worden 
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zaaiugesteld: de eenvoudigste is de leemvloer; deze 
bestaat uit eene leemlaag, dik 10 a 15 e .M. , met 
kort gekapt stroo vermengd en laagsgewijze ferm 
aangestampt; in de laatste laag doet men tevens 
boorsel van gegoten ijzer. Bij zulk een vloer komt 
het vooral op het stampen aan wat zoolang moet 
voortgezet worden tot de lecmklompcn tot eene 
vaste massa zijn inecngestainpt en alles zuiver vlak 
en zonder scheuren is; elke laag moet voor zij aan
gestampt wordt een weinig bevochtigd worden, 
terwijl de vloer voordat hij geheel opgedroogd is, 
met versch runderblocd moet worden begoten, daar
na met hamerslag bestrooid en op nieuw aangestampt. 

Eene houten bevloering verdient, hoe ook toege
past, steeds afkeuring. Hout zuigt te veel de urine 
op, rot spoedig, stinkt, splintert, veroorzaakt hoef-
ziekte en maakt den stal onfrisch en ongezond. 
Niets toch is schadelijker voor het paard, gelijk voor 
alle dierlijk leven, dan koolzuur en ammoniak, die 
in den vorm van koolzure ammoniak vrij worden 
bij dc gisting der urine, dc hoeven cn longen aan
grijpen, aan het voer een wansmaak geven en daar
door ook het voedings-proces schaden. 

Een gewone houten vloer van geploegde deelen op 
vloerliggers heeft deze bezwaren het meest en moet 
daarom eene zeer groote helling hebben om hieraan 
eenigzins tegemoet te komen; die groote helling 
echter, zooals reeds gezegd, is hoogst nadeelig en 
mag niet meer zijn dan 1 c.M. per Meter, dus in 
't geheel 3 c.M. voor een stal. Beter nog is de 
roostervloer, die in Engeland en Duitschland vroe
ger veel werd toegepast en waarbij de vloerplanken 
op eene tusschenruimte van ongeveer 1 c .M. van 
elkaar liggen, zoodat de urine door de naden weg
zakt; ook voorziet men den geheelen vloer wel van 
ronde gaten. In beide gevallen dient echter n 
tweede gemetselde vloer daaronder te zijn om het 
vocht op te vangen en weg te leiden. 

Zulk een roostervloer geeft een drooge cn zachte 
standplaats, bespaard veel legstroo, doch is kostbaar 
van constructie en in onderhoud en veroorzaakt, tel
kens als de paarden stampen of slaan, veel geraas; 
ook de bezwaren aan het hout eigen zijn hier niet 
weggenomen, doch alleen verminderd. 

Eene andere constructie bestaat hierin dat men 
de gewone hout-bevloering, na deze eerst eenige malen 
geteerd te hebben, (Stokholmcr-teer) bekleed met 
geteerde eiken blokjes; ook zulk een vloer eischt 

veel helling, zal het vocht niet in dc naden blijven 
staan. 

Voor paarden van groote waarde bekleedt men de 
houten vloer met caoutchouck-platcn, waarvan de 
naden met vloeibare caoutchouc worden gedicht. 

De steenen-bevloering. Deze is of van natuurlijken 
of van gebakken steen. Vloeren van natuurlijken 
steen worden gemaakt van vierkante keien, die of
schoon onverslijtbaar, door hun oneffen oppervlak 
oorzaak zijn dat, horizontaal gelegd, daarop te veel 
vocht blijft staan. Ook zand- en hardsteen-platen 
gebruikt men tot vloer-bcklecding, doch dc .zand
steen is nadeelig voor de hoefijzers en dc hardsteen 
wordt te glad, waarom deze over het geheele opper
vlak met een zware frijnslag of diepe gleuven moe
ten worden voorzien, 't geen echter weder het vocht 
terughoudt en daardoor schadelijk is. 

Het heeft wellicht den schijn, als wordt elk deel 
wat angstvallig gewikt cn gewogen; doch voor een 
dier beroofd van zijn vrijheid —en dus reeds ge
plaatst in voor zijn levens-proces schadelijke omstan
digheden — heeft elk verzuim tegen dc hygiene een 
dubbel storenden invloed. Zoo bracht aanhoudende 
ziekte en eene sterfte van 15°/ 0 in de militaire stal
len in Frankrijk b. v. aan 't licht, dat de paarden, 
die in de weide meestal van 10 uur 's avonds tot 
3 uur 's nachts liggen slapen, in stallen vau ruim 
1 M breedte, slechts 2'/i uur bleven liggen, en in 
stallen van 1.50 M . slechts 3'/: uur, wel een bewijs 
dus welken invloed de stal op het paard heeft. 
Bovendien wordt hier met een paard niet bedoeld 
een afgeleefde schippersknol, maar een deugdelijk 
goed paard, waarvoor men tegenwoordig minstens 
600 gulden moet betalen. Voor een karrepaard van 
Vlaamsch ras besteed men in Brabant en Limburg 
gaarne rl 800.00 en wat de luxe-paarden betreft, 
deze variëren in prijs van één mille tot twintig a 
dertig mille. Het loont dus wel de moeite elk 
staldeel met zorg tc overwegen, zoo men door eene 
doelmatige stalinrichting den levensduur van zijne 
paarden met één of meer jaren kan verlengen. 

Beter dan een vloer van natuurlijken steen is 
eene bestrating van harde klinkerts op hun kant, 
doch niet in zand waardoor elke voeg in een riool 
veranderd, maar in hydraulische kalk gemetseld; op 
den duur is deze bevloering de beste en goed
koopste. Men legge dien horizontaal met een geslo
ten ijzeren roostergoot, die minstens over de halve 

stallengte moet doorloopcn en uitmonden in eene langs-
goot. In plaats van onze gewone klinkerts gebruikt 
men ook de engelsche adamantine klinkerts, lang 15 
c M . , breed 67» c M . , dik 4 c M . , die hard cn van 
zuivere specie gevormd, volstrekt geen vocht tot 
zich nemen en onverslijtbaar zijn; per M ' . heeft 
men 115 stuks noodig, de 1000 stuks kosten onge
veer tl. 30.00. 

De cement-vloer is onbruikbaar, houdt zich ecnigen 
tijd goed, doch verbrokkelt spoedig. Is de eerste 
breuk ontstaan, dan vergaart zich daarin alle vocht 
en binnen kort is de geheele vloer door opzuiging 
los geworden en stuk getrapt. 

De asphalt-vloer wordt gemaakt van asphalt ver
mengd niet gemalen ijzererts en Avordt ter dikte van 
10 c . M . op een vasten steenen ondervloer aangebracht; 
niet zorg gelegd is het eene nette, ofschoon glib
berige bevloering, die langen tijd stand houdt. 

Op alle bevloeringen, dc rooster vloeren uitgezon
derd, moet dagelijks versch stroo uitgespreid wor
den; de stal zelf moet met zwavelzure (gips)kalk 
worden bestrooid, daar deze de ammoniak bindt; 
ook het besproeien met verdund zwavelzuur is uit
stekend. In Engeland gebruikt men met succes 
Mac. Dougal's dcsiiifecteerend poeder, een mengsel 
van carbolzure kalk en zwavelzure magnesia, dat 
de stikstof bindt (de ammonia is eene verbinding 
van 82 gew ichtsdeelen stikstof en 18 deelen water
stof) cn alzoo de ontbinding der meststof vertraagd; 
dit zelfde poeder wordt op tie mestvaalten en in de 
gierputten gestrooid. 

4. De stalzoldcring. 
Meestal dient de dakruimte der stalgebouwen tot 

berging van hooi of van haver, zoodat de zolde
ring berekend moet zijn om die belasting te kunnen 
dragen. 

Voor de sterkte-berekening van dc balken kan men 
aannemen, dat 1 M a . opgetast hooi 75 K g . weegt 
en 1 hectol. haver 45 K g . , terwijl diezelfde hectol. 
haver 60 c .M. hoog opgeschud, eischt 0.17 M ' . 
zolderruimte of met de gangen in begrepen 0.24 M". 

Rekent men verder voor een middelsoort paard dat 
gewone, geregelde arbeid verricht, per dag op onge
veer K g . haver, 4 a 5 K g . hooi en 1 ii 2 K g . 
stroo (cijfers die natuurlijk moeten varieeren al naar 
het paard en den gevraagden arbeid) en dat men 
voor 0 maanden of ISO dagen voer wil bergen, 
dun is per paard eene bergruimte noodig : 

a. voor hooi, bij eene tashoogtc van 2.50 M . , een 
oppervlak van 5.4 M ' . , een inhoud van I3''i M 8 . , 
terwijl de belasting bedraagt ongeveer 1000 K g . , 
of 190 K g . per M 2 . 
b. voor haver, 60 c . M . hoog opgeschud, een op
pervlak van 5 M \ , bestemd voor 20 hectol., terwijl 
de belasting bedraagt 900 K g , of 180 K g . per M \ 
c. voor stroo, bij eene tashoogte van 2.50 M . , en 
los opgetast, een oppervlak van 3 M 2 . , een inhoud 
van 7 M \ , terwijl de belasting bedraagt 350 K g . , 
of 120 K g . per M ' . 
d. voor legstroo rekent men per dug minstens 2 kilo 
(grootere hoeveelheid is beter) dus in ruimte en 
gewicht gelijk c; 
e. moet de zolder tevens dienen tot berging van 
paardeboonen, alsdan moet men per hectol. boonen 
rekenen op 70 K g . gewicht. 

Het draagvermogen van den zolder eischt alzoo 
geene bijzondere voorzorgen, want de belasting is 
gering, ten minste als men die vergelijkt met de 
bevloering in een woonhuis, die gewoonlijk berekend 
worden op eene belasting van 250 ad 300 kilo per M- \ 

De sterkte is echter niet de eenige eisch; de 
zolder moet ook zuiver dicht zijn, geen stof en 
vooral geen staldamp doorlaten, want het paard 
is een uiterst kiesch dier en eet met tegenzin het 
voer dut ook maar de geringste bijsmaak heeft. 

De beste staloverdekking, vooral met het oog op 
brandgevaar, (bij brand zijn paarden ontzettend dom, 
want schijnbaar verbranden ze liever dan den stul te 
verlaten, waarom dan ook het eenigste redmiddel 
is hen naar gewoonte kalm op te tuigen, wijl ze 
dan eerst gewillig mee gaan), vormt het ruifgewelf, 
waarover eene balklaag en zoldering wordt gelegd. 
Even solied, doch minder onderhevig aan brandgevaar 
is eene overdekking met half steens gew elfjes, geslagen 
tusschen ijzeren T-balken, zie tig. 25 en 26. Op die 
Y-balken schroeft men een greenen rib zw. / ' / .b i j 12 
c . M . en nagelt daarop de houten bevloering. Wi l men 
de gewelven zeer licht nemen, dun gebruikt men 
ijsselstcentjes, lang 18 c .M. , breed 9 c . M . , dik 4 
c.M., die opgevoegd eene goede zoldering vormen; 
of wel men neme holle steenen, als in onderstaande 
tig. 10, 11, 12 en 13 is aangegeven. In tig. 10 
rusten dc holle ééngaats-steenen tegen den getrok
ken ijzeren balk a, terwijl gewone, schuin bekapte 
steenen c. de porringen vormen; deze holle steenen 
kunnen mede tot ventileering gebruikt worden. 
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In rig. 11 zijn de houten balken a van eene 
sponning voorzien, waarin de holle steenen, waar
van 2 het balkvak vullen, zijn opgesloten; deze 

fig. io. 

fig 13. 

steenen onder hol, boven schuin, bewerkt zijn lang 
1 M . en 0.47 M . breed. Aan den top is in beide 

steenen eene halfronde sponning uitgespaard, die na 
de plaatsing met cement wordt dichtgegoten; de 
tusschenruimte tusschen dit plafond en dc bevloe

ring blijft vrij. 
Mr. R. Dennet & Co. tc Londen, ver

vaardigt tegenwoordig cement-plafondstee-
ncn, breed 2.50 M . en breeder, onder hol, 
boven vlak gewerkt, zoodat men dus met 
één, hoogtcus met 2 ijzeren balken de ge
wone stalgebouwen zou kunnen overdekken 
't geen eene niet onbelangrijke besparing 
van arbeid cn materiaal tengevolge heeft. 

Iu tig. 13 is een plafond voorgesteld 
zaamgesteld uit overhoeksch geplaatste bal
ken waar tusschen halfsteens gewelven zijn 
opgesloten; de balken zijn van onderen ge
profileerd, van boven een weinig afgeplat 
tot bevestiging van de planken. Waar men 
de gewelf constructie, hoezeer in allen dcele 
dc meest soliede, als te kostbaar niet kan 
toepassen, daar make men b.v. de zoldering 
zooals bij fig. 12 is aangetoond. Op de balken 
a zijn, met tusschenruiinten van 15 c .M., 
planken genageld breed 15 c . M . en over 
deze eene tweede rij, de tusschenruiinten 
dekkend, breed 20 c. M . ; hierop wordt 
eene lecmlaag aangebracht, dik 5 c .M. , die 
niet hamerslag cn stroo gemengd, geteerd 
en opnieuw met hamerslag bestrooid wordt; 
zulk cene vloer is dicht, warm cn laat al 
het hout vrij, hetgeen met houten plafonds 
in den regel niet het geval is. De openingen 
met kleppen h dienen tot afvoer van den 
staldamp. 

Ook gebruikt men wel de gewone zolde
ring en nagelt alsdan onder tegen de balken 
één doorloopend 2 c .M. plafond, mot naad
latjes gedekt, doch nu moet elk balkvak 
mot de buitenlucht correspondecren, zal het 
hout niet verstikken en men zeker kunnen 
zijn, dat er geen staldamp tot den hooi
zolder kan doordringen. Zijn er boven de 
stallen kaniers die bewoond worden, dan 
behooren de stallen overwelfd te zijn. De 
houten zolderingen en plafonds mogen niet 
met olieverw aangestreken worden; enkel 

met lijm en kalkverw, wijl anders de damp te veel 
condenseert en dan in droppels neervalt. 

5. Ramen en deuren. 
De stal-ramen moeten een voldoend, doch niet 

te schel licht geven. De stal moet rustig zijn, cn 
het licht mag de paarden niet schel op de oogen 
vallen, daar dit oogontsteking zou veroorzaken. 
Men brenge het licht zoo aan dat het van achte
ren of ter zijde op de paarden schijnt; mat of 
geribt glas is voorts beter dan gewoon half wit ; 
vindt men het eerste te duur, dan neme men broei-
glas en waar ondoelmatig geplaatste ramen met wit 
glas zijn, bestrijkc men deze met eene witte kalk-
verf, of wel sluite ze af met jaloezieën. In plaats 
van ramen metselt men ook wel stukken ruw glas, 
dik 17 m.M. en in de verlangde afmetingen tus
schen het muurwerk in, en bekapt dan dc kanten 
rondgaand schuin bij. Op deze wijze verkrijgt 
men een hoogst onkostbaar, onbreekbaar en zacht 
stallicht. 

De beste verlichting is echter met lantaarn-ramen, 
die met behulp van kokers door den zolder heen
gaan, boven het dak eindigen, en daar hun licht 

f ontvangen; fig. 14 stelt 
de wijze voor waarop de 
koker d eindigt; a is 
een vierkant raamwerk, 
staande op de kapspan. 
ten, en gedekt door een 
glazen kapje; de 2 zij
wanden zijn bezet met 
glas-jaloesieën, de voor-
en achterwanden zijn ten 
deelc a jour, zoodat de 
lantaarn te gelijkertijd 

licht- en luchtkoker is. Boven-licht verdeeld zich 
beter in den stal en dc ventilatie veroorzaakt aldus 
geen tocht; naarmate van de grootte van den stal 
plaatst men een of meer lantarens. 

Op plaat VII tig. 24 is een gewoon stalraam 
voorgesteld; het is een eikenhouten valraam, van 
onderen draaibaar en dat met behulp van koord, 
katrol, en veer naar verkiezing geopend of gesloten 
kan worden. Bij het openen wordt de luchtstroom 
langs de zoldering in beweging gebracht en ver
nieuwd, alzoo daar waar zich de pas uitgeademde 
warme lucht en de damp bevindt. De neerwaartschc 
beweging der verbruikte lucht moet men zooveel 
mogelijk voorkomen, wijl deze de longen in stee 
van zuurstof slechts koolzuur kan geven; men plaatse 

de ventilatie-ramen daarom zoo hoog mogelijk, 
't geen bovendien ook voor de verlichting het ver-
kieselijkst is. De ramen make men van eiken hout; 
ijzer is te veel aan roesten onderhevig. 

iig. is . De staldeuren moeten minstens 
1.20 M . a 1,50 M . breed zijn, bij 
eene hoogte van 2.10 a 2,50 M . , 
en dc inrijdcuren 2,50 a 3,00 M . , 
bij eene hoogte van 3,00 M . a 3,50 
M . De ondcrdorpcl moet altijd 7 
a 10 c M . boven den buitengrond 
liggen, doch gelijk met den stal-
vloer; alle deuren moeten naar 
buiten openslaan, en mogen ner
gens scherpe hoeken of kanten, en 

uitspringende sloten of hengsels hebben. Men maakt 
de deuren of in één slag of in tweeën gedeeld; en 
alsdan een onder- en een bovengedeelte, zie tig. 
15, 't geen vooral in den zomer hoogst doelmatig 
is; want terwijl het ondergedeelte den stal af-

fig. ïfi. 
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sluit, kan het 
bovengedeelte 
voor de frisch-
heid open blij
ven ; ook wor
den de deuren 
van hoven wel 
a jour gemaakt 
niet gesmeedde 
spijltjes, cn een 
luikje om des 
winsters dit ge
deelte te slui
ten. Alle heng

sels worden ingelaten en dc sloten van binnen 
ingericht zooals boven bij tig. 0 is aangetoond, en 
aan de buitenzijde voorzien van een ring-kruk. 

In plaats van draaiend worden dc staldeuren ook 
wegschuivend gemaakt, door ze met beugels en rol
len aan een rail tc hangen, zie tig. 17. De fig. 38 
cn 30 geven daarvan dc details op vergroote schaal: 
a is de rail, zwaar 15 bij 50 ni .M., die aan drie in 
het muurwerk opgesloten ijzeren veeren b is be
vestigd. Dc deuren, niet hun beugels d waartus-
sehen de gegoten ijzeren rollen c zijn opgesloten, 
worden aan tien rail gehangen en van onderen 
door een ijzer geleid. Smalle deuren, ook die der 
veulens-stallen voorziet men van cilindrische of co-
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nische vollen, fig. 17 tegen het stooten der paarden. 
h g ) ' Deze rollen lang 80 e.M. zwaar S c .M. 

diameter worden op 1 M . boven den 
dorpel geplaatst. 

De inrij deuren zijn meestal voorzien 
van eene loop-deur, a, zie fig. 16, die 
aan het regelwerk der hoofddeur wordt 
afgehangen; de hoofddeuren zelve maakt 
men beweegbaar door in den onderregel 
een ijzeren taats met beugel in tc laten, 
draaiende in ccn metalen pot in den 
dorpel en van boven in een ijzeren beugel. 

0. Kribben en ruiven. 

Onder eene krib in 't algemeen, verstaat men 
een eetbak voor een paard, koe of schaap, hoezeer 
hij voor elk dezer diereu vormen en afmetingen 
moet hebben in overeenstemming met het voedsel 
en de grootte van het dier; eene paarden-krib moet 
zoo ingericht zijn, dat het paard gemakkelijk staat 
te eten en ruimte heeft om het voedsel er uit te 
nemen zonder zich aan kanten of hoeken te stoo
ten. De gemiddelde krib-lioogte is 1.20 M . boven 
den vloer, de lengte— ten minste als de krib niet 
doorloopt maar in vakken voor elk paard is af
gedeeld— 0.73 u. 100 M . ; in plaats van een geheel 
vak verdeeld men de krib ook wel in 2 of 3 klei
nere vakken elk met afzonderlijke bestemming, als 
eet-, drink- en zoutbak; dc diepte is .20 c . M . , de 
breedte van onderen minstens 25 c . M . en van boven 
32 c .M. Dc kribben worden gemaakt vnn hout, 
steen of ijzer. 

De houten kribben, tig. 21 en 23 zijn de een
voudigste. Zij bestaan uit drie planken, rustend op 
een bok of schraag. De voorplank, zwaar 5 c .M., 
wordt van boven rond bijgeschaafd en met plaat
ijzer bekleed tegen het bijten, de andere planken 
zijn zwaar 3'n c . M . ; de lengte van elke krib wordt 
bepaald door een dwarsstuk, dat tevens de verschil
lende stukken koppelt en van onder hol is uitge- . 
zaagd. De bok wordt in het muurwerk bevestigd, 
of geheel vervangen door staande stukken die aan, 
in het metselwerk gedreven, ijzeren veerbouten wor
den verbonden, zie tckst-fig. 5. Ook plaatst men 
de houten kribben soms op eene doorgaande uit-
metseling, fig. 23 en tekst-figuur 7, ten einde één 
doorgaand gesloten vlak te vormen, zoodut de paar
den niet met het hoofd onder de krib wrijven en 
zich haren of manen uittrekken kunnen. Moeten 

deze houten kribben tevens dienen voor nat voer, 
wat vooral op boerderijen dikwerf voorkomt, dan 
bekleed men ze met estrikken in sterke specie, om 
ze beter schoon te houden; open voegen of naden 
moeten alsdan steeds dicht gehouden worden, wijl 
daartusschen voer blijft zitten wat bederft en alles 
een onaangename smaak geeft. 

De steenen kribben. Van gebakken steen ge
maakt, zijn ze van vormsteen, van binnen een hol 
halfrond vormend, van buiten rechtkantig afgewerkt; 
deze vonnstecnen bestaan voor elke laag uit één stuk 
of uit 3 stukken. Ilct bezwaar van den vormsteen is 

echter, dat hij meestal 
te zacht gebakken is, 
daardoor bij nat voer 
het vocht opzuigt en 
aan de kanten spoedig 
afbrokkelt, waarom men 
dan weder genoodzaakt 
is den voorkant niet hout 
te bekleeden. 

Beter dun de kribben van gebakken steen zijn die, 
welke van gehouwen steen, vooral van Escauzijnschen 
steen worden gemaakt, zie de fig. 24 en 33. Deze rus
ten: of op doorgaande halfsteensmuren tig. 24, ofwel, 
van afstand tot afstand op éénsteens dwarsmuren, tig. 
33 of oj) hardstecnen neuten, zie tekstfiguur 0. Deze 
kribben bestaan voor eiken stal uit één stuk; zijn 
breed 00 a 05 e.M. cn 30 c .M. dik, van binnen 
met ronde hoeken uitgehold ter lengte van 0,75 ad 
I M . ; de voorzijde is van boven rond en verder 
ojiefsgewijzc geprofileerd en glad geschuurd; de 
zandstecnen kribben zijn schadelijk in 't gebruik, zoo 
voor het gebit der paarden als voor de halster rie
men. Kribben uit één stuk zijn spoedig geplaatst, 
solide, gemakkelijk schoon te houden en in alle op
zichten doelmatig, zij zijn echter nog al kostbaar, 
doch eischen ook volstrekt geen onderhoud. 

De ijzeren kribben, zie fig. 25, 20, 28, 42, 43, 
44. Min kostbaar en spoediger geplaatst dan de 
steenen kribben zijn die van gegoten ijzer, in tal 
van vormen in den handel; bovendien hebben zij 
nog voor dat zij minder plaatsruimte innemen, en 
in eiken vorm gemaakt kunnen worden; wenscht 
men ze zoo in te richten dat de paurden het voer 
niet kunnen uitwerpen, dan kieze men den vorm van 
nevenstaande fig. 19, welke eene groote krib voor
stelt van boven wijd 28 c . M . , onder 33 c . M . , 

lang 75 c . M . ; dc voorzijde is naar binnen gebogeu 
en voorzien van een ring ter vastmaking der halster-

lij;. 91. 

vastgeschroefd gesmeed 

riemen. Aan de achterzijde is eene opstaande flens, 
ten einde dc krib niet schroefbouten aan den muur 
te kunnen bevestigen. Deze ijzeren kribben kunnen 
zeer gemakkelijk verplaatst worden en vereischen 
geen afzonderlijken steun; geëmailleerde zijn de 
beste, gegalvaniseerd zijn zij ook in den handel. Dc 
krib voorgesteld bij tig. 20 plaat V U wordt in 
Duitschland veel gebruikt, en geleverd door de 
Koningl. Wurtenibergsche ijzergieterij te Wasseralfin-
gen; zij is halfrond van vorm, binnenwerksch wijd 
00 c .M. bij eene breedte van 30 c . M . , cn eene 
diepte van 25 c . M . ; met het gebogen ijzer a sluit 
men een zwaren ring op, waaraan dc halster-riem 
wordt bevestigd, die door de zwaarte van den ring 
steeds gespannen blijft hangen; zulk ccne krib kost 
ongeveer fl. 8.50. 

De tig. 27, 28 en 29 stellen de stalinrichting 
voor van den paardenstal op dc boerderij de //Bad
hoeve" van den heer J . P. Amersfoort in de Haar
lemmermeer, zie mijn //Overzicht over de Bocren-
plaatsenbouw in Nederland", cn wel plaat 15, 16, 
17 cn 18, waar deze stal, als ook de geheele boer
derij in detail is omschreven en toegelicht; de 
kribben zijn daar op Engelsche wijze ingericht en 
bevatten een eet- en drink-bak, de laatste doet 
tevens dienst als zout-bak, voorts dient do krib tot 
steun van de ruif, waarover straks meer. De tig. 
40, 41, 42, 43 cn 44 geven verschillende vormen 
aan van Engelsche kribben, alle tevens gedeeltelijk 
tot ruif ingericht; bij tig. 40 is de krib in hoofd
zaak gelijk aan die op de badhoeve, in plaats 
dat de ruif er echter op staat, is deze nu niet 
de krib uit één stuk gegoten en cr onder aan
gebracht ; bij tig. 42 staat de ruif op dc krib 

en bestaat daar uit e 
traliewerk. 

In dc boxes, waar niets het paard mag hinderen 
als het op den stalvlocr rondwentelt of overeind wil 
springen, moeten de kribben in een der hoeken ge
plaatst worden, zie fig. 41, op welke wijze zij de 
minste ruimte innemen. Eig. 43 stelt zulk eene hoek-
krib voor, met eet- en drinkbak, terwijl de ruif juist 
in den hoek er op is geplaatst; bij tig. 44 is dc krib 
eenvoudiger en bevat slechts een eetbak cn eene 
gesmeede ruif onder de gegoten bovenplaat vastge
schroefd. Bij al deze kribben is de bovenplaat, van 
voren rond naar binnen gebogen en van een of twee 
halsster-ringen voorzien; zij worden bevestigd oj) 2 
gesmeed ijzeren steunen (corbeaux), die in de stal
muren met doorgaande schroefbouten worden be
vestigd. 

De ruiven. 
Deze zijn bestemd voor het lang-voer, als hooi 

of stroo, cn worden gemaakt van hout of ijzer; de 
eenvoudigste constructie, tig. 21, 22 en 23 be
staat uit eene doorgaande rondgeschaafde lat, zwaar 
5 bij 7'A: c .M. tegen den muur bevestigd en uit 
eene tusschen de balken of tegen het plafond aange
brachte schroot waartegen o\erhoekschc geplaatste 
of ook ronde spijltjes worden aangebracht op onder
linge afstanden van 10 cM. , terwijl het geheel een 
50 !i 00 c .M. voorspringt. 

A l naar dc grootte der paarden plaatst men den on
derkant der ruif op 1.60 a 1.75 M . boven den stal-
vloer en maakt die 75 c .M. hoog; in lage stallen 
waar de bovenkant tegen de zoldering komt, zijn 
daarin luiken gemaakt om de ruiven te vullen, het 
meest echter vult men zc in den stal zelf. Waar 
men een voergung langs de buitenzijde der kribben 
heeft kun de verzorging het gemakkelijkst geschie
den door dc ruif in te richten als bij omniestaand 
tig. 20 is aangetoond. De ruif is hier draaibaar om 
zijn onderregel, en behoeft om gevuld te worden, 
dus slechts naar den voergang-zijdc omgedraaid te 
worden, om na de vulling teruggedraaid en met een 
paar ijzeren haakjes vastgezet te worden. Tegen het 
bijten der paarden wordt het houtwerk geteerd; be
ter is het de ruiven van ijzer te maken, zie tig. 33; 
dc spijltjes zijn dan van gesmeed ijzer zwaar 12 
n i . M . geklonken in een bovenregel zwaar 15 bij 35 
u i . M . cn van onderen opgesloten in een houten rib; 
de afstand der spijltjes is 9 c . M . midden op midden. 
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Deze geheel doorloopeiide ruiven zijn gemakkelijker 
te vullen, en hebben meer inhoud dan de afzonder

lijke ruiven of ruif-
korven, zie fig. 20, 
die echter spoediger 
te plaatsen zijn en 
zoo ruim moeten 
wezen, dat zij de 

" hoeveelheid hooi, die 
het paard per et-

•'/ maal krijgt kunnen 
bevatten. 

De ruif korven zijn 
ergang-zijde. vail gCSlUCed of vail 

gegoten ijzer. Het 
best zijn de ge-
smeede, zie tig. 20 
en 45; de hoofd
vorm is rechthoe
kig met schuin of 
met halfrond gebo
gen spijlen ; zij 
worden met schroef
bouten bevestigd of 
aan krammen opge

hangen ; de achterzijde is open en wordt door den 
wand afgesloten. Deze in de hoogte geplaatste ruiven 
gebruikt men bij nieuwe stallen in Engeland weinig 
meer en zulks om de eenvoudige reden, dat het 
paard immers zijn voedsel niet zoekt in de lucht, 
maar wel op den grond; waartoe hem het voedsel 
dan ook in de hoogte aangeboden als het veel ge
makkelijker en eenvoudiger in de laagte te geven 
is, en dit voor het dier, zoowel als voor de ver
zorging, veel verkieselijker is? Ook krijgt het paard 
bij die in dc hoogte hangende ruiven licht stof in 
de oogen, terwijl tevens het hooizaad verloren gaat, 
dat met de stof in de krib en tusschen het voer 
valt; ook door plotseling het hoofd op te werpen, 
zooals sommige paarden gewoon zijn, kunnen zij 
zich bovendien zeer licht aan die ruiven kwetsen. 
Ter vervanging der bovenruiven, plaatst men de 
ruif 't zij op ile krib, 't zij er onder. Bij tig. 28 
en 20 staat dc ruif op de krib en bestaat ze uit 
een halfrond traliewerk, hoog 70 c .M. dienende 
voor twee stallen. Een houten koker op dit tralie
werk gaat tot de zoldering door en dient om het 
hooi in dc ruif neer te werpen, dat neervallende 
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op het schuine roosterwerk, onder in de ruif blijft 
liggen en tegen de stijltjes glijdt, waarbij het stof 
en zaad zich vergaart in de bakjes c die van onde
ren geopend en geleegd kunnen worden. 

Bij tig. 40 is de ruif niet de krib in een stuk 
gegoten; bij fig. 42 en 43 staat ze boven op de 
krib en is van gesmeed ijzer; ook hier dient een 
rooster of een schuine bodem om het hooi tegen de 
voor-spijltjes te doen glijden; in tig. 44 is de ge-
smecde ruif onder dc krib aangeschroefd. 

Wcnscht men dit systeem op minder kostbare 
wijze toe te passen, dan richte men zijn stal in zoo
als bij tig. 30 is voorgesteld; eene inrichting, die in 
de landbouwers stallen in Engeland en Schotland 
veel voorkomt en door de figuur voldoende wordt 
toegelicht, zoodat hierbij niet verder behoeft stil ge
staan te worden. Boven de krib wordt dc muur of 
wand meestal met hout bekleed, ter hoogte van 
1 M . Ook kan men zink gebruiken, 't geen o. a. 
op de Badhoeve is gedaan, of beter nog verglaasde 
tegels. 

De naam of het nummer van elk paard behoort 
op een afzonderlijk plaatje aan den wand te hangen. 

7. Verwarming en ventilatie. 
Dc uitstralende warmte van dc paarden voorziet 

voldoende in de verwarming van den stal, zoodat 
men slechts behoeft te zorgen dat die warmte, voor 
zooveel noodig, bewaard blijft; des zomers is een 
temperatuur van 15 tot 18" Celsius voldoende, des 
winters die van 7 tot 10" Celsius. Dragende merries, 
renpaarden en veulens eischen echter een hoogcre 
temperatuur, van 18 tot 22° C. De stal moet frisch 
zijn zonder tocht, vrij van staldamp en verbruikte 
lucht cn vooral ook vrij van ammoniak-dampen; 
tevens zij de stal gelijkmatig van temperatuur, waar
om men de ventileering met behulp van een ther
mometer dient tc regelen. Om aan de genoemde 
eischen te voldoen, heeft men des zomers de ramen 
en deuren tot zijn dienst, en zijn vooral ramen die 
uitgenomen en door doekramen vervangen kunnen 
worden aan tc bevelen. Doch des winters moet de 
warmte bewaard blijven, en alleen de damp en on
zuivere lucht worden afgevoerd. Ruime ventilatie-
kokers in de stal-zoldering aangebracht en eindigende 
buitendaks met een dubbelen conischen top, of met 
jalouzie-openingen zijn daartoe het geschikst, 

Ter bepaling van de afmetingen der luchtkokers 
moet men aannemen, dat een paard per uur 50 
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a 50 M 3 . versche lucht verbruikt; volgens de opga
ven van Péclet voert een ventilatiekoker van zink, 
hoog 8 M . , bij eene doornede van 0.1 M = . of 0.35 
c . M . diameter, per uur 410 M 3 . af bij een tempera
tuur verschil van 20° celsius. 

Is het temperatuur verschil 10° dan wordt de af
voer 287 M 3 . ; 

Is de doorsnede 0.2 M ' . of 50 c .M. diameter, 
dan wordt de afvoer 1100 M 3 . ; 

Bij eene doorsnede van 0.3 M . of 62 c .M. dia
meter, wordt de afvoer 1900 M 3 . 

Hieruit blijkt dat de grootte der doorsnede van 
meer invloed is dan het temperatuur verschil. Het 
is echter goed deze cijfers niet als axioma's aan te 
nemen, daar men in de werkelijkheid, ten gevolge 
van tal van omstandigheden, als vochtigheid der 
lucht, wind, enz. dikwerf geheel andere resultaten 
verkrijgt, en daarom veiligheidshalve slechts V« van 
den opgegeven luchtafvoer moet aannemen; bui
tendien doet eene te krachtige ventilatie minder 
kwaad dan eene tc geringe en is deze bovendien te 
temperen, door het ten deele sluiten der luiken. 

De afvoer van stal
damp kan men ook 

fig. 2 1 . 

bevorderen 
onder het 
of in elk 
vak, eene 
te maken 

door 
plafond 
gewelf

opening 
in den 

buitenmuur die schuin naar binnen necrloopt en 
daar gesloten wordt niet ijzeren kleppen, bekleed 
met vilt. 

Zoo men deze kleppen alle bevestigd aan een 
ijzeren as, kunnen zij met behulp van een paar 
conische tandraderen en een kruk gelijktijdig geopend 
worden, zie fig. 25 en 26, plaat V I I ; ook kan men 
ijzeren kleppen volgens bovenstaande fig. 21, in de 
muren metselen, aan de buitenzijde gesloten met 
gegoten roosters; door middel van katrol en koord 
kunnen deze kleppen geopend of gesloten worden. 

In geval van houten plafonds maakt men lucht-
openingen tusschen de balkvakken, en in verband 
hiermede plaatst men verder open roosters in het 
plafond-vlak. Ook kan men ter ventileering in de 
muren loodrechte kokers van verglaasde buizen met
selen, en deze zoo aanbrengen dat zij of dienen tot 
aanvoer van versche lucht of tot afvoer van ver
bruikte lucht. De kokers voor versche lucht voorziet 
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men onderaan van een elleboog uitmondend in de 
buitenlucht en boven van een elleboog uitmondend 
onder het plafond van den stal; die voor afvoer van 
verbruikte lucht moeten hun monding hebben even 
boven den stalvloer en loopen van daar door tot 
boven het dak, waar zij zich allen in een koker ver
eenigen. Om deze laatste des te beter te doen wer
ken, is het goed in de beneden opening een licht 
aan te brengen, bijv. een gasvlam waardoor de 
lucht in die kanalen eene opstijgende en zuigende 
beweging erlangt. In bestaande stallen kan men op 
zeer eenvoudige wijze dit stelsel toepassen door het 
plaatsen van eenige houten kokers in de hoeken, op 
deze wijze ingericht. 

Om de condensatie van staldanipen te voorkomen, 
is in de eerste plaats eene flinke ventilatie noodig. 
Heeft men die niet, dan moet het plafond of gewelf 
ii jour bewerkt of zeer poreus zijn; holle stee
nen zijn voor het plafond en spouwmuren voor dc 
muren het best. Om zich steeds van den vochtheids-
graad te vergewissen, dient een hydrometer in den 
stal te hangen, waartoe de haar-hydronieter van 
Saussure het geschikst is. 

8. De goten. 
De goten tot afvoer der urine en van het water 

tot stalreiniging gebruikt, moeten zijn van harden 
steen in hydraulische kalk gemetseld, opdat geen 
vocht door de steenen of voegen wordt opgenomen. 
Beter is het ijzeren roostergoten te gebruiken, zie 
fig. 51, waarvan de deksels met kleine openingen 
zijn voorzien die het vocht doorlaten. Deze goten 
zijn spoedig gelegd en hebben weinig afschot noo
dig, daar ze gedekt zijnde geene verstoppingen in 
de riolen kunnen veroorzaken. Niet enkel achter 
de stallen langs, maar ook in het midden van deze 
moet minstens op halve stal-lcngte eene goot zijn 
uitmondend in dc langs-goot. In de boxes, waar de 
goot geene bepaalde richting kan gegeven worden, 
laat men de bevloering van alle zijden een weinig 
naar het midden afhellen cn plaatst daar een zink
put met stankafsluiting. In 4 richtingen rechthoekig 
op elkander, worden aan dezen zinkput ook wel 
korte stukken goot ter lengte van 0.50 ü 1 M . 
aangesloten. 

Van belang is het bij eiken stal een gemetselde 
gierput te maken waarin zich de urine kan verza
melen; de urine toch is rijk aan stikstof, en dus 
een krachtigen mest, die als zoodanig de dubbele 
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waarde heeft van den vasten paardenraest. Voor de 
berekening van den gierput kan uien aannemen dat 
één paard per jaar 1500 K g . of 17» M 8 . urine pro
duceert, terwijl voor de stalreiniging bovendien nog 
minstens de dubbele hoeveelheid aan water moet 
berekend worden, alzoo te zamen per paard en 
stal 4' 'i M \ 

De tuigage-kamer. 
% 22. lig. 23. 

Voor werkpaarden hangt men de tuigen in de 
nabijheid, eu wel meestal aan den gangmuur, in 
welken achter elk paard een draaibare haak wordt 
aangebragt, zie tig. 40 en 54; deze haken worden 
vlak tegen den muur gedraaid zoo ze niet gebruikt 
worden. Kostbare tuigen als voor rij- en luxe paar
den bergt men in een afzonderlijk vertrek, zoo 
mogelijk op het noorden of oosten gelegen, waar 
het droog doch niet warm moet zijn, wijl niets 
schadelijker voor het leder is dan vocht en groote 
hitte. Elk stuk tuig hangt men aan daarvoor be
stemde ijzeren gesmeedde houders, zie bovenstaande 
tig. 22, 23, 24 cn 25. Deze houders zijn gegalva
niseerd of verlakt cn zoo gemaakt, dat het tuig zijn 
vorm behoudt en luchtig en vrij kan hangen. Dc 
muur moet tot ccne hoogte van 2.50 M . met hout 
worden bekleed, daar het leerwerk niet met den 

muur in aanraking mag komen. Voor twee stel vol
ledige tuigen heeft men eene wandbreedte noodi" 
van 1.50 M . bij eene hoogte van 2.50 M . Een pla
fond ter vermijding van stof cn vocht van den 
zolder, eene houten bevloering en een schoorsteen 
ten einde 's winters te kunnen stoken, jalouziën voor 
de ramen, een paar kasten ter berging van gereed
schappen en zorgvuldige vrijwaring tegen staldamp, 
ziedaar 't geen er voor een tuigenkamer noodig is. 

10. De remise of liet koetshuis. 
De voornaamste eisch van elk koets- of wagenhuis 

is ruimte, en wel eene zoodanige ruimte, dat men 
cr kan in- en uitrijden, dat de paarden er kunnen 
worden in- en uitgespannen, de rijtuigen er kunnen 
worden schoongemaakt en het niet noodig is de 
rijtuigen voor elkaar te plaatsen. 

De verdere vereischen zijn : dat het zij een droog, 
stofvrij en frisch lokaal met kasten tot berging van 
poets-gereedschappen en werktuigen en voorzien van 
eene pomp, uitzet-trap enz. De groote deuren bange 
men niet aan hengsels, maar aan rollen, 'tgeen voor 
het in- en uitrijden het gemakkelijkst is. Moet de 
zolder-verdieping dienen tot hooiberging of tot be
woning, dan is een plafond bepaald noodig. 

11. Kosten-berekening. 
Volledigheidshalve volgt hier eene globale begroo

ting van een der gegeven staltypcn, die van den 
dubbelen langsstal met binnenmuur, zie de fig. 0 
en 7, plaat VI . 

Deze stal is binnenwerksch groot 10.50 M . bij 
10 M . , hoog 2.55 M. onder plafond, met eene zol-
dci borstwering hoog 00 c .M. ; uitgezonderd den 
ééiisteens zwaren binnenmuur zijn alle muren l ' / i 
steen zwaar met een plint hoog 51) c.M. zwaar 2 
steen, en eene fundeering diep 90 c . M . , zwaar in 
aanleg 3 steen, dun heeft men voor het funda
ment en den binnenmuur noodig 50 M \ metselwerk 
in best rooil of ondergele, en voor het buitenmuur
werk 94 M ' . hardgrauw of beste gele. 

Dc begrooting wordt dus: 
l . Graafwerk 40 M ' . en zan laanvulling ad fl. 90.00 
2. Fundering cn binnen-metsclwerk 50 M . ad fl. 19.00 ad fl. 950.001 

3. Opgaand metselwerk 94 M . /. 25.00 II a 2350.00 f 4419.00 
4. Plafond gewelven van ijsselst. ISO M*. n « 3.25 a II 5S5.0H1 
5. Klinker-bevloering in cement 105 M*. n // 2.00 a II 429.00] 
0. Pleisterwerken 210 M ' . II // 0.50 a II 105.001 II n 1543.50 
7. Kr.p- cn balkhout 137» M» II // 70.00 n II 915.001 a a 213.50 
8. Pan-bedekking en belatting 342 M 2 . a // 1.75 „ u 598.50 \ 

213.50 

9. Houten-zolderbevloering 105 M ' . ii // 1.91) a II 213 50 
10. IJzeren balken 20 kilo per M . 3120 K g . II a 0 19 a II 592.80/ a a 772.05 
11. Gesmeed ijzerwerk 225 » a a 0.45 a II 101.25, 

772.05 

12. Zinken afvoerbuizen 15 M ' . II a 1.20 a II 18.00* 
13. Lood bij de goten en luchtkokers 150 « II a 0.40 a II 00.00 
14. 18 vaste staldeuren met ijzeren traliewerk 

en lantierpalen, zie fig. 37. n a 7000 a II 12G0.00\ 
15. 18 kribben met ruiven, zie fig. 39. a a 55.00 II a 990.00/ 
10. 00 M . ijzeren stalgoot zie tig. 49. a a 5.25 n II 815.00\ n a 2790.00 

17. Voor 18 paarden volledige tuigendragers, l 
tekstfig. 22, 23, 24 en 25. a a 12.50 II II 225.00 J 

18. Voor diverse timmerwerken als: deuren, 
goten, luiken, 2 ventilators, zoldertrap enz. a a 090 00 

19. Verven, beglazen, draineeren, diversen n a 305.00 

totaal fl. 10SS9.00 

10% winst voor den aannemer a 
\ 

1088.90 

blijvend totaal fl. 11977.90 

Graafwerk. 

Metaalwerk. 

Stalinrichting. 

Timmerwerken. 
Verven enz. 

alzoo per paard fl. 004.30, of per M*. grondvlak 11. 02.93. 
De meubileering van dezen op Engelsche wijze cn 

geheel naar eisch ingeriehten stal, bedraagt ongeveer 
1/4" van de geheele bouwsom. 

Vervangt men deze inrichting door losse lauticr-
booincn, hangende aan de zoldering, door kribben 
en ruiven volgens fig. 24, cn ccne gewone klii.kert-
goot, dan verandert deze som van fl. 2790.00 in 
fl. 720.00, en wordt de bouwsom dus fl. 9080.00, 
dat is per paard fl. 537.75 en per M \ 51.00. 

Terwijl dus de gewone stalinrichting per paard 
ongeveer fl. 44.00 kost, kost tie Engelsche stalin
richting ongeveer fl. 100.00 per paard. 

12. Bergplaatsen voor hooi en haver. 
Reeds bij de stalzoldering is met een enkel woord 

de vcrcischtc sterkte van tien hooizolder opgegeven; 
alleen dient nog opgemerkt dat het hooi zóó moet 
worden opgetast, dat er bezijden rondgaand eene 
loopruhnte vrij blijve, terwijl ten behoeve der uit
damping de tassen hoogstens 3 ii 4 M . breed mo
gen zijn, en de kap onbeschoten moet blijven. Door 
middel van zinken luchtraainpjes, zie fig. 20 cn 27, 

10' 

fig. 26 fig. 27. kan men dc hooizol
ders op 't eenvou
digst vcntilceren. 
In den eind- of top
gevel worden voorts 
luiken aangebracht 
tot vulling van den 
zolder; deze luiken 
moeten naar buiten 
openslaan. Tot ver

den 

zolder plaatst 
bovenra uien. 
stal, geschiedt 

men boven de luiken 
Het neerlaten van het 

door luiken of kokers 

lichting van 
meestal vaste 
hooi in den 
In goed ge

ventileerde stallen bieden luiken geen bezwaar, of
schoon kokers beter zijn; men plaatst er een bij 
elke ruif, zooals op dc Badhoeve, zie tig. 2!), of 
alleen enkele in den gang. 

Dient dc zoldering tot berging van haver, dan 
moet zij worden beschoten en de borstwering met 
schotwerk bekleed, terwijl door eenige even boven 
den vloer aangebrachte luiken of jalouzie-ramen een 
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doorgaande frissclie lucht-doorstrooming moet onder
houden. 

13. Het vastmaken der paarden. 
De paarden worden op stal vastgemaakt door de 

halsterriemen aan een of meer ringen te bevestigen, 
welke ringen met krammen of schroefoogen tegen 
de krib worden aangebracht. De riemen moeten zoo 
lang zijn, dat het paard ongehinderd kan eten of 
liggen; zijn zij echter te lang dan bestaat de mo
gelijkheid dat de paarden er op trappen en zich 
zoodoende verwonden; ten einde dit te voorkomen 
heeft men middelen uitgedacht om de riemen ge
spannen te houden. Vele kostbare en vaak onprac-
tische inrichtingen zijn daartoe toegepast; een dei-
eenvoudigste is op neven- tg, 28. 
gaande tig. 28 voorgesteld, 
waar de riem zich beweegt 
door 2 aan dc krib gego
ten oogen en met een te
genwicht is bezwaard, dat 
langs de ijzeren staaf e e 
op en neer kan schuiven. 
Het tegenwicht mag niet 
zwaarder zijn dan het ge
wicht van riem en halster 
en dc kracht noodig om 
de wrijving te overwinnen. 
Is het tegenwicht zwaarder, 
dan wordt het een last voor 
de paarden. Op plaat VIII 
is cene soortgelijke con
structie aangegeven, zie lig. 32 en 37. Aldaar zijn 
2 holle kolonnetten tegen den lan tier wand en de 
krib geplaatst, zie detail 37 ; het tegenwicht hangt 
aan ecu riem en aan de ketting waaraan de halster-
riemen worden bevestigd, kan vrij op en neer 
schuiven en houdt dus dc riemen gespannen. 

14. Nacht-verlichting cn toezicht. 
Elke stal behoort des nachts verlichtte zijn; men 

hangc daartoe lantarens niet tegenwicht aan de zol
dering; twee aangrenzende stallen verlicht men 't 
eenvoudigst door in den tusschcnniuur eene opening te 
maken cn daarin één lantaren met reflector te plaatsen. 

In elk stalgebouw moet een knecht slapen, ten 
einde zoo noodig toezicht te houden, waartoe meestal 
van den gang een klein slaapvertrekje wordt afge
scheiden ; is het daartoe groot genoeg dan dient het 
mede tot plaatsing der haverkisten. 

15. Terrein buiten den stal. 

Rond den stal plante men zoo mogelijk boomen, 
welke niet alleen het geheel een aangenaam voorkomen 
maar ook koelte en schaduw geven, tegen den wind 
beschutten, het licht temperen en de insecten ver
wijderen, ten minste zoo men coniferen, platanen 
of okkernootboonien plant; 's zomers kan men onder 
de boomen dan ook de paarden schoonmaken. Een 
goede pomp met zuiver water is voorts een onmis
baar vereischte bij eiken stal. 

Mestvaalten en gierputten plaatse men zoover mo-
glijk van den stal, en steeds in het noorden of 
oosten. Een of tweemaal per week moeten de mest
vaalten en gierputten met gipspoeder bestrooid of 
met cene oplossing van carbolzuur besproeid worden, 
ter binding der aminonniak gassen. 

Het geheele stalterrcin behoort steeds met zorg 
te worden gedraineerd. 

16. Permanent stroo. 
Iii den laatsten tijd is men begonnen met het 

gebruik van permanent-, of matras-stroo, zoowel ter 
besparing van legstroo als om aan het paard een 
zacht leger te geven. Dit pernianentstroo, waarvan 
de heer W. C . Schimmel, militair veearts, o. m. ecu 
bepaald voorstander is, wordt gevormd door op den 
stalvloer cene 4 c m . dikke zandlaag te spreiden, 
die aan te stampen en daarop eene 12 c m . hooge 
stroolaag te brengen, deze te bevochtigen en ver
volgens zoo in het zand neer te stampen, dat het 
stroo geheel onzichtbaar wordt cn het geheel een 
matras vormt, waarop men alsdan een >/2 kilo stroo 
uitspreid. De vaste excrementen van het paard be
hooren telkens verwijderd te worden. Deze matras 
die af en toe met wat ijzervitriool besproeid moet 
worden, kan 6 a 8 weken blijven liggen en wordt 
alsdan uitgemest. Het vasttreden van de matras 
sluit de luchttoetreding af, waardoor dc opgenomen 
urine niet tot ontbinding overgaat. Volgens den 
heer Schimmel bespeurt men niet dc minste onzuivrc 
lucht, staat het paard droog, zacht cn warm cn wordt 
cr veel arbeid en legstroo bespaard; behalve voor 
die stallen, die op 't zuinigst moeten worden inge
richt en onderhouden, durf ik dit pcrnianent-stroo 
niet aanbevelen. — AVie daarvan meer wenscht te 
weten, leze de artikelen voorkomende in het Land-
bouw-blad //Het Platteland'', jaargang 1875. 

En hiermede eindig ik dit overzicht over den 
paardenstal-bouw in de hoop, dat het moge mede
werken 0111 menig paard een gezonder cn doelmati
ger verblijf te verschaffen. 

Woonhuis van den Heer J. CONINCK WESTENBERG, 
I N D E P L A N T A G E T E A M S T E R D A M , 

door de Hoeren W. SPRINGER cn J. L. SPRINGER, Architecten. 

(MET TWEE PLATEN, PL. : ix cn x.) 

Het woonhuis is gebouwd op een daartoe aange
kocht terrein, gelegen in de plantage te Amsterdam 
op den hoek van de Middel- en Lepellanen. 

Het gebouw, waarvan ons het ontwerpen en het 
houden van toezicht bij de uitvoering, door den eige
naar de heer J . C O N I N C K W E S T E N B E R G , destijds 
Wethouder over de Financiën van Amsterdam, werd 
opgedragen, bestaat uit eene beneden verdieping, 
waarvan de bovenkant-vloer gelegen is op 0.75 M . 
boven den bcganen grond ; 

uit eene bovenverdieping, waarvan de bovenkant, 
vloer op 4.75 M . ligt boven den vloer der beneden
verdieping, en: 

eene zolderverdieping waarvan de bovenkant-vloer 
op 4.60 M . boven den vloer der boven verdieping 
is aangebracht. 

De benedenverdieping bevat de entree aan de 
zijde van de Lepellaan, een vestibule en cirkelvor
mig trapportaal met cene trap naar de bovenverdieping; 
een woonkamer; salon; eetzaal met daaraan gelegen 
serre; een dessert kamer en een keuken; voorts een 
binnenplaats; twee privaten; eenige kasten en een 
trap naar den kelder met bergplaats voor provisie en 
brandstoffen, gelegen onder de keuken en dessert-
kamer. 

Dc boven verdieping bevat twee slaapkamers; een 
logeerkamer; een kabinet; een studeerkamer; een 
billard- en een badkamer; verder een privaat, vestibule 
en een trapportaal niet trap naar de zolderverdieping. 

Op de zolderverdieping bevindt zich een portaal 
dat toegang geeft naar een logeerkamer; een strijk
en mangelkamer; een dienstboden kamer; bovendien 
is daar een poctsvertrek; een bergplaats voor brand
stoffen en een voor verschillende zaken. 

De schikking en bestemming der verschillende 
vertrekken is op de plannen aangetoond, waarbij 
nog dient vermeld, dat de trap naar de zolder 
verdieping verlicht wordt door een lichtraam in het 
dak aangebracht. 

De ruimte onder deze trap is tot kast ingericht. 
Alle vertrekken, zoomede de entree en vestibulcn, 

portalen en achterkant der trappen — uitgezonderd het 
poetsvertrek, de mangelkamer en de bergplaatsen op de 
zolderverdieping — zijn geplafonneerd cn gestucadoord. 

Evenzoo zijn gestucadoord, de schoorsteen-boezems 
in de vertrekken der bovenverdieping en in de keuken. 

In alle vertrekken der beneden verdieping zijn rond
gaande lambriseeringen aangebracht, doch in de ver
trekken der bovenverdieping alleen onder de lichtra
men; deze lambriseeringen zijn allen van greenenhout. 

In alle vertrekken zijn behangtengels aangebracht; 
bovendien zijn de woonkamer, het salon en de eet
zaal betimmerd met paneelregelwerk, voorzien van 
aangeschaafd en opgelegd lijstwerk. 

De hierdoor gevormde muurvakken en de overige 
beteugeling tegen de muren, zijn bedoekt cn behangen. 

De schoorsteenboezems in de eetzaal, dc huiskamer 
en het salon zijn met een greenenhouten betimme
ring omkleed. 

In de entree, de bencdenvestibule en het trap
portaal zijn de muren rondom bezet met lambrisec-
ringen en plinten van wit geaderd marmer. 

De vloer der entree, der bencdenvestibule, het 
trapgat, het privaat, de dessertkamer en der keuken, 
zijn mede van wit geaderd marmer. 

De vloer in de eetzaal is bedekt met een eiken
houten parketvloer. Overigens zijn alle vloeren in dc 
vertrekken der benedenverdieping van greenenhout; 
die der boven- cn zolderverdieping van vurenhout. 

De trap naar de bovenverdieping is, niet dc leu
ningen en de Hoofdbalustcrs geheel van mahoniehout, 
met trapbalusters van zink. 

In de beneden vestibule is, in een nis een porce-
leinen calorilcre geplaatst, die de boven en beneden ves
tibule cn het trapportaal op behoorlijke wijze verwarmt. 

Voor de verwarming der verschillende vertrekken 
worden in de schoorsteenen geplaatste kagchel-haarden 
gebezigd. Naar iederen schoorsteen is een kanaal tot 
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aanvoer voor versche lucht aangebracht, dat door eene 
opening in de liggende ijzeren schoorsteenplaat onder 
dc kachels uitmondt. Deze luchtopeningen kunnen 
naar verkiezing door middel van een schuif gesloten 
of geopend worden. 

De kanalen tot aanvoer van versche lucht vangen 
aan in het daartoe gemetseld hoofdkanaal, waarin de 
buitenlucht aan den achtergevel van het gebouw toe
stroomt. Zij zijn onder den grond en zijn van gebakken 
aarden buizen cn daarboven van metselwerk gemaakt. 

Bovendien heeft elke schoorsteen in de verschil
lende lokalen een, van het plafond tot buiten het 
dak, oploopcnd kanaal tot afvoer van de lucht. 
Daartoe is voor elk dezer kanalen, in den schoor-
steenboezem, een raampje met beweegbare jalousie-
kleppen van gesmeed ijzer aangebracht. De buiten
lichtkozijnen zijn voor/ion van schuivende onder
en vaste bovenramen. 

Dc binnen- of tochtinincn, die alleen in de licht-
kozijnen van de eetzaal, het woonvertrek cn het salon 
zijn aangebracht, zijn naar binnen draaiende gemaakt. 

Aan alle lichtramen der beneden verdieping zijn 
rolluiken aan dc buitenzijde aangebracht; liet keu
kenraam heeft aan de binnenzijde ccn schuifluik. 

De rolluiken zijn zamengesteld uit geprofileerde 
eikenhouten latten, aan de binnenzijden door schroe
ven bevestigd op reepen koper, die verbonden zijn 
aan een daarboven gestelde rol. Zij worden door het 
vereischte windwerk gemakkelijk bewogen. 

Alle ruiten in de lichtramen zijn van zwaar spiegelglas. 
l iet gebouw is onderheid niet dennen heimasten, 

waarop de eiken kespen, dennen schuifribben en 
vloerplaten zijn aangebracht. De fundamenten zijn 
gemetseld van rooden waalsteen en het trasraam van 
vlakke waalklinkerts; dc opgaande buitenmuren zijn 
van Utrcchtschc kleurigen hardgraauw, waalvorm, en 
alle overige metsel werk en aan de buitenmuren van 
waalklinkerts, de binnenmilieu van rooden waalsteen. 

De plinten, stoeptreden, deur- cn raamdorpels, 
borstweringlij sten der beide verdiepingen, zijn van 
Escauzynschen steen; dc banden, cordonlijsten,archi
traafstukken rondom de kozijnen, de lijsten daarboven, 
de kolommen cn alle verdere lijstwerken, zijn van 
kunststeen uit Portland-cement vervaardigd. 

De kroonlijst, dc betimmering cn lijsten der dak
vensters, zijn van groenen hout. De dakbedekking 
bestaat, voor het staande benedengedeelte, uit Bel

gische leien en voor het liggende bovengedeelte 
uit zink n". 12. De goten zijn bekleed met zink n°. 14. 

Ilct dakvenster boven den achtergevel is voorzien 
vnn ccn beweegbaren hijschbalk, waartoe op den 
zol.lcr ccn lier is geplaatst. 

Het inwendige van het gebouw is voorloopig op 
eenvoudige wijze beschilderd, om af te wachten tot 
het behoorlijk gedroogd en uitgewerkt zal zijn. De 
buitenramen en luiken zijn geschilderd als eikenhout 
waarvan de buitendeuren zijn gemaakt. 

Buiten het gebouw is ccn regenbak gemetseld, 
die door een looden buis in gemeenschap is met 
den pomp in de keuken, waar ook een duinwater-
kraan is aangebracht. 

Nadat in het najaar Tan 1S74 het metselwerk 
bijna voltooid cn het gebouw onder dak gebracht 
was, werden de licht- cn deurkozijnen met provisio-
neele ramen en deuren dicht gemaakt, zoodat gedu
rende den winter de deuren, ramen en dc overige 
binnen- en buiten timmerwerken, gereed gemaakt 
konden worden. 

liet gebouw, waarvan men den bouw op den 
22c" April 187.4 aanving, was den 15 c n Apri l 187(i 
voltooid cn door den eigenaar in gebruik genomen. 

Tot afsluiting van den tuin, is in de rigting van 
den zijgevel, langs de Lepellaan een ijzeren afsluit
hek op een onderheiden voetinginuur geplaatst. 

liet gebouw en de voetinginuur voor het hek 
zijn aangenomen en uitgevoerd door den heer 
W. DE W A A I , , de schilderwerken door den heer 
II. J . DE L A N G E en het afsluithek door den heer 
T. J . S C H O L T E , allen alhier gevestigd. 

De stucadoor- en de kunststeenwerken, zijn voor 
rekening van den aannemer, uitgevoerd door de heeren 
stucadoors C O R N E T cn VAN DER V L O O T . Bovenge
noemde heeren hebben zich, dc heer DE W A A L in 
het bizonder, door de goede uitvoering der aan hun 
opgedragen weiken, aanbevelenswaardig gemaakt. 

Het dagelijksch toezicht op de uitvoering was op
gedragen aan den heer J . V A N L E E U W E N , die zich tot 
ons volkomen genoegen van die taak heeft gekweten. 

Ilct is daardoor, maar vooral en in dc eerste 
plaats, door het zoo onbekrompen vertrouwen van 
den bouwheer, dat de medcdeelers, van dit voor de 
Bouwkundige Bijdragen bestemde stuk, dit bouwwerk 
als een van dc aangenaamsten, gedurende hunnen 
bouwkundigen loopbaan, mogen beschouwen. 

P R IJ S V R A G E N , 
UITOFSCIIREVEN IN' HET JAAR 1 8 7 7 DOOR DE 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

De Maatschappij stelt voor als: 
Eerste Prijsvraag. 

Een overdekte M a r k t voor Groen ten , 
B loemen , Ooft, Gevoge l t e en W i l d , voor eene 

S t a d van o n g e v e e r 3 0 0 , 0 0 0 I n w o n e r s . 
l ie t terrein is over de volle lengte langs een 

kanaal gelegen en heeft eene breedte van 4 0 meter 
tot de evenwijdig aan die gracht loopende vaart. 

De markt moet, in verband met de verschillende 
koopwaren, paviljoensgewijze ingelicht, en gescheiden 
zijn door overdekte dwarsstraten van 15 meter breedte. 

Dc paviljoenen moeten, naar de velschillende be
stemmingen, met doelmatige verkoopbanken en andere 
accessoires, zijn ingericht in verband met de rio-
leering. 

In een der paviljoenen een klein vertrek voor markt
meesters, en een dito voor politie aan te wijzen. 

De 'fdcuiistructic van het geheele gebouw moet 
zijn van ijzer. 

Behalve ruimen toevoer van versche lucht cn van 
liciit, moet worden gezorgd voor middelen tot afwe
ring van zonneschijn. 

Het aanvoelen van koopwaren en het wegvoeren 
van den afval moet geschieden door tunnels, welke 
toegang tot het kanaal geven en van spoorbanen 
moeten zijn voorzien. 

De gemeenschap der paviljoenen niet de tunnels 
moet geschieden door breede steenen trappen en 
hijschluiken. Bovendien moeten onder den grond 
aanwezig zijn de noodige bergplaatsen voor kisten, 
slroo en verdere verpakkingsmaterialen, eene bewaar
plaats voor ijs, benevens privaten en urinoirs. 

De gebouwen te voorzien van eene volledige water
dist rib mie in verband met eene bestaande waterleiding. 

Men verlangt teekeningen van: 
1". een plan van den beganen grond, 
2°. ccn plan van den ondergrond (sous-terrain), 
3°. de voor- en zijgevels, ulles op de schaal van 

5 millimeter per meier; 
4°. twee doorsneden van ccn der paviljoenen met 

aanliggende straat, 
5°. een kapgrond van ccn der paviljoenen. 
de sub 4U cn 5" genoemde teekeningen op de 

schaal van 1 centimeter per meter, 
6°. details der construction op de schaal van 5 

centimeter per meter, cn 
7°. eene memorie van toelichting. 
Aan den vervaardiger vun het beste cn der be

kroning waardig gekeurde ontweip wordt toegekend 
het getuigschri.t der Maatschappij met eene premie 
van t w cc bon der d - en - v i j l t i g gulden. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd bouwkun
digen, geboren en woonachtig in het koninkrijk der 
Nederlanden. 

Tweede Prijsvraag. 

E e n G e b o u w ten d i e n s t e van het 
L o o d s w e z e n . 

Het gebouw, dat wordt verondersteld op een vrij 
terrein aan eene zeehaven gelegen te zijn, moet be
vatten : 

een kantoor niet spreekkamer voor den inspecteur, 
een kantoor voor den commissaris, 
een kantoor voor den ontvanger, 
een telegraafbureel, 
allen voor het publiek gemakkelijk toegankelijk 

gemaakt; 
eene kamer tot verblijfplaats van ten minste 10 

loodsen (met gelegenheid tot plaatsing van een bil
jart), benevens eene afgescheiden ruimte voor britsen; 

eene wasch- cn badkamer, benevens eene gelegen
heid tot het drogen van kleedingstukken van uit zee 
komende loodsen. 

In onmiddellijk verband niet dc wachtkamer, een 
uitkijktoren of belvédère, waarvan het plateau ge
noegzame ruimte aanbiedt tot plaatsing van een 
must met ra en gaffel voor het seinen, betrekking 
hebbende op het spuien, den waterstand en het 
praaien van voorgaats zijnde schepen. 

Op dit plateau door ccne borstwering omgeven, 
moet zich bevinden een genoegzaam voor wind en 
regen gedekte plaats tot het doen van waarnemingen. 

Voorts moeten aanwezig zijn kasten tot berging 
van kijkers, lantaarns, enz., benevens eene seinkist tot 
berging vun seinvlaggen, lijnen en bijbehoorende sein-
blokken. 

Bovendien moet worden gezorgd voor de huisves
ting van de drie hierboven genoemde ambtenaren 
met hunne gezinnen. 

Overigens te zorgen voor doelmatige ligging der 
verschillende lokalen niet ruime en goed verlichte 
gangen, portalen en trappen, aan te wijzen dc plaat
sen voor dc noodige accessoires, als: privaten, uri
noirs, schoorsteenen,brandstoffenbergplaats,kasten,enz. 

Aan het gebouw moet een afgerasterd terrein zijn 
toegevoegd, waarop eene bergplaats voor waarloos 
tuig, rondhout, een paar sloepen, ankers, kettingen, 
en opslag van brandstof. 

De constructie voor het gebouw moet, vooral met 
het oog op de ligging aan zee, eenvoudig en hecht zijn. 

Men verlangt dc navolgende teekeningen: 
1°. de noodige plantcekcningcn, zoodanig dat de 
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distributie van het gebouw niet alle onderdeelen 
duidelijk is na te gaan, 

2°. minstens twee gevels, 
3° . minstens één doorsnede over de lengte en één 

over de breedte, 
alles op de schaal van 4 centimeter per nieter, en I 
4°. eene algemeene situatie op de schaal van 3 

millimeter per meter. 
Bij de teekeningen eene memorie van toelichting. 
De bestemming der lokalen, enz. moet op de plan

nen door letters en renvooien worden aangegeven. 
Aan den vervaardiger van het beste en der be

kroning waardig gekeurde ontwerp wordt toegekend 
het getuigschrift der Maatschappij met eene premie 
van h o n d e r d - e n - v i j f t i g gulden. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle bouw
kundigen, mits woonachtig in het koningrijk der 
Nederlanden. 

Derde Prijsvraag 
E e n e V e r f r i s s e n i n g s t e n t (Limonadière.) 

Het terrein voor het gebouw, groot ongeveer 20 
centiaren, is gelegen in een park op een stadsplein. 

De hoofdconstructie moet zijn van hout. 
Het buffet door eene overdekking voor regen te 

beschutten. 
Het moet, behalve de buffetruimte, bevatten een 

van buiten toegankelijk klein vertrek met stookplaats, 
gootsteen, pomp, aanreclitbank en de noodige ber
ging, benevens een behoorlijk toegankelijken, ruimen 
kelder. 

De inrichting moet zoodanig zijn, dat het buffet 
gemakkelijk en veilig kan worden afgesloten. 

l iet moet in sierlijken vorm worden ontworpen, i 
terwijl daarbij de stadsomgeving niet uit het oog 
mag worden vciloren. 

Men verlangt de plannen, opstanden en doorsneden 
op dc schaal van 5 centimeter per meter, een schets- | 
plan van de veronderstelde situatie op eene schaal 
van 1 millimeter per nieter. 

Voor het beste en der bekroning waardig gekeurde 
ontwerp wordt uitgeloofd het getuigschrift der Maat
schappij met eene premie van v i j f t i g g u l d e n . 

De mededinging is uitsluitend voor de leden der 
Maatschappij. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

A R T . 1. Alle stukken, ter beantwoording van deze 
prijsvragen, worden vrachtvrij ingewacht vóór of op 
primo November 1878, aan het sekretariaat der 
Maatschappij, fVijde Kapelsteeg 2 te Amsterdam, 
vergezeld van een adres om zoo noodig met den 
inzender te kunnen correspondeeren, zonder den naam-
brief te openen. 

A K Ï . 2. De in te zenden stukken moeten zijn 
gemerkt met een spreuk of motto, en voorzien van 
een naambrief, waarop van buiten dat motto is 

herhaald, benevens een geheim teeken ter terugvor
dering, en van binnen vermeldende den naam, voor
naam, de betrekking en woonplaats van den inzender. 

A R T . 3 . De teekeningen mogen niet op houten 
ramen gespannen zijn. 

Het schrift der memoriën, alsmede het letterschrift 
op de teekeningen moeten door eene andere hand dan 
die des vervaardigers geschreven zijn. 

Bij niet behoorlijke nakoming dezer bepaling, of 
bijaldien de vervaardiger zich op deze of gene wijze 
kenbaar maakt, blijft zijn ontwerp —al mocht d i t ter 
bekroning zijn voorgedragen — buiten aanmerking 
voor eenige onderscheiding. 

A R T . 4 De ingezonden ontwerpen worden in han
den gesteld eener commissie van beoordeeling, be
staande uit vijf deskundigen. 

Het rapport, door deze commissie opgemaakt, wordt 
ter Algemeene Vergadering, te gelijk met de expositie 
der ontwerpen, voor belanghebbenden ter kennisne
ming gedeponeerd, en daarna achter het jaarverslag 
gedrukt. 

A R T . 5. Aan de commissie van beoordeeling is 
de vrijheid gelaten om aan ontwerpen, waaraan geene 
volledige bekroning wordt toegekend, doch die wegens 
verdienste aanspraak kunnen maken op eenige onder
scheiding, accessits of eervolle vermeldingen toe te 
kennen. 

A KT. 6. De bekroonde ontwerpen, benevens die 
waaraan accéssits worden toegekend, blijven, inge
volge art. 3 2 der wet, het eigendom der Maatschappij. 

Het Bestuur heeft het recht, van de vervaardigers 
aan wie volle bekroningen zijn toegekend, de verklei
ning hunner ontwerpen te vorderen, op zoodanige 
schaal en wijze als voor de uitgave blijken zal noo
dig te zijn. 

A R T . 7. Na de Algemeene Vergadering wordt de 
uitslag der beoordeeling bekend gemaakt in het Al
gemeen Handelsblad, de Amsterdamsche Courant en 
De Opmerker. 

De niet bekroonde ontwerpen moeten binnen drie 
weken na die bekendmaking worden afgehaald bij de 
heeren L . V A N B A K K E N E S & C 0 . , boekhandelaars 
Heerengracht bij de II olvenstraat 276 te Amster
dam, die belast zijn niet de afgifte der stukken, op 
vertoon van het in art. 2 vermelde geheime tee
ken. Aan de inzenders buiten Amsterdam woonachtig, 
worden hunne stukken binnen genoemd tijdsbestek, 
op franco opgave van een adres, en tegen overlegging 
van het geheime teeken, door genoemde heeren boek-
handelaais teruggezonden. 

Aldus opgemaakt door de Commissie uit 
het Bestuur, belast met het opstellen 
van het programma. 

N A M E N S II KT BE8RUUR: 

Amsterdam, October 1877. J . L . S P R I N G E R , 
Stcrelarit. 
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Levensschets van Willem Nicolaas Rose, 
door J . . T . O . D E W I J S . 

(Met een Portret.) 

De treurmare van het overlijden van den bouw
meester ROSE werd aan het einde van het vorig jaar 
vernomen en maakte diepen indruk. 

R O S E , de edele oprechte vriend, de rijk begaafde 
man, vol waarheid en eenvoud, de man vol geest en 
nauwgezetheid, die man had zijnen zwaren levens
strijd gestreden. 

Was het verlies groot voor zijne zonen en dochters 
voor wie hij een vader bij uitnemendheid was — niet 
minder groot is het verlies voor zijn talrijke vrien
den en zoo velen, die hem als leermeester vereerden, 
zijn bezielend woord begrepen en ter harte namen. 

//De mensch vergaat doch zijn geest blijft bestaan" — 
't is een waarheid en ook een troost. Doch zoo ooit 
een niensch door zijn geest zal blijven voortleven 
dan zal het voorzeker uosr. zijn door zijn werken, 
door zijn streven. 

Eenigen tijd nadat de treurige tijding van den 
dood van ROSE was bekend geworden, werd in ver
schillende kringen hulde gebracht aan zijne nage
dachtenis cn de wensch geuit, dat een zoo volledig 
mogelijke levensschets van dien man zou verschijnen. 
Waar zou de plaats daarvoor geschikter kunnen 
worden aangeboden clan in het orgaan van eene 
maatschappij, waaraan R O S E zoo vele jaren tijd en 
talenten wijdde, het orgaan van de Maatschappij tot 
bevordering der bouwkunst. 

Het bestuur van die Maatschappij wendde zich tot 
een oud leerling en vriend van den ontslapene met 
het verzoek zijn leven in de kolommen van de bouw
kundige bijdragen te beschrijven. 

Doordrongen van het veel omvattende van die 
opdracht nam hij die eervolle doch moeielijke taak 
aan in de overtuiging echter, dat die levensschets 
op geen volmaaktheid aanspraak zal kunnen maken. 

W I L L E M N I C O L A A S R O S E werd den 8 8 t e n Januari 
1801 geboren te Cheribon, waar zijn vader, dc Heer 
S . H . R O S E , toen resident was. 

D l . X X I V . 

In het jaar 1S07 vertrok hij van Java naar de 
Kaap de Goede Hoop, vertoefde daar een jaar en in 
het jaar 180S kwam hij in Nederland, alwaar zijne 
familie zich te Utrecht vestigde. Na onderscheidene 
scholen als te Wijhe, daarna te Groningen en ver
volgens te Arnhem te hebben bezocht, werd hij na 
een zeer gunstig afgelegd examen bij Koninklijk 
besluit van 12 Januari 1819 aangesteld totkadetbij 
het wapen der genie en na een tweede examen bij 
zijne aankomst in de derde klasse geplaatst. 

Na met grooten ijver zijn studiën volbracht te 
hebben, werd hij bij Koninklijk besluit van 22 Julij 
1822 aangesteld tot 2 e n Luitenant Ingenieur-Surnu
merair en te Gent geplaatst bij den bouw van de 
nieuwe citadel, onder de bevelen van den toenma-
ligen Kapitein Ingenieur, later Generaal Majoor G E I J 

j V A N PITTIUS. 

l iet volgende jaar overgeplaatst, eerst naar Ath 
en vervolgens naar Utrecht, werd hij, bij Koninklijk 
besluit van 3 September 1823, benoemd tot 2 C U L u i 
tenant Ingenieur effectief. 

In het jaar 1824, dus op 23-jarigen leeftijd, werd 
R O S E naar Delft verplaatst als adjudant van den 
generaal-majoor Snoeck, directeur der Genie. In dat 
zelfde jaar trad hij in den echt met Jonkvrouwe 
J O H A N N A M A R I A V A N A L P H E N , oudste dochter van 

! D A N I E L FRANCOIS VAN A L P H E N en kleindochter van 

I I I E R O N I J M U S V A N A L P H E N , den beroemden dichter. 
In 1S27, in dienst gesteld bij de militaire school 

te Delft, werd hij belast met het geven van ondcr-
I wijs in de bouwkunde. 

Bij de opheffing van de militaire school te Delft 
werd hij in 1S28 weder in gewonen dienst geplaatst 
in garnizoen te Luik waar hij, bij Koninklijk be-

| sluit van 1829, tot l 8 t c n Luitenant Ingenieur werd 
bevorderd en onder den Majoor Ingenieur E N G E L E N 
werkzaam was totdat de revolutie, in de maand 

1 September van het jaar 1830, daar uitbrak. 
Bij die revolutie deelde hij in het lot van het 

i i 
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tc Luik, voor zoover het aan Nederland 
trouw bleef, en trok daarmede naar Maastricht terug 
na dc overgave van de Luiksche citadel. 

Als l 8 t c » Luitenant Ingenieur diende hij te Maas
tricht tot 1838, in de eerste jaren herhaaldelijk als 
stafofficier deel nemende bij dc uitvallen die plaats 
hadden uit de, door de Belgen belegerde, vesting. 

Voor zijne betoonde dapperheid werd R O S E bij 
Koninklijk besluit van 10 September 1831 benoemd 
tot Ridder der 4° Klasse van de militaire Willems
orde. 

In de maand September van het jaar 183S werd 
hij benoemd tot leeraar in dc burgerlijke bouwkunde 
aan de militaire academie te Breda en reeds in 
Januari 1S39 benoemde hem de stedelijke raad van 
Rotterdam tot stads-architect aldaar. 

Rotterdam had een groot man noodig om grootsche 
plannen te ontwerpen en uit te voeren. Het koos 
daartoe ROSE, die zijn militairen loopbaan verliet in 
de kracht zijns levens, toegerust met een schat van 
kennis, die hij steeds woekerende met talenten en 
tijd had vergaard. 

Hoe R O S E zich onverdeeld wijdde aan de belan
gen, do ontwikkeling en uitbreiding van die merk
waardige koopstad, is van algemeene bekendheid; en 
hoe hij zich steeds als ideaal voor oogen stelde, 
Rotterdam groot te maken. Dat hoofddenkbeeld 
bezielde hem in al zijn studiën, ontwerpen en rap
porten en ondanks zware stormen en tegenspoeden, 
waarmede hij had te kaïnpen volhardde hij in zijn 
pogen met onwankelbaar vertrouwen. 

En heeft hij dat ideaal herijkt? 
Moeielijk is het die vraag te beantwoorden: wantin 

zulk ecu uitgebreiden werkkring waren tal van moeie-
lijkhcdcn te overwinnen cn ontbrak het niet aan 
kritiek en verschil van opvatting. Moge eene enkele 
uitvoering minder gelukkig zijn te noemen, dan 
was dit geenszins tc wijten aan onvoldoende zorg, 
doch alleen daaraan toe te schrijven dat R O S E , be
zield met een zoo edel hart wellicht te veel ver
trouwen schonk aan zijn ondergeschikten, aan het 
streven hem toevertrouwde werken zoo min kostbaar 
mogelijk te maken om veel tot stand te kunnen 
brengen — steeds de gevolgen van dat zelfde ideaal. 
Wij zullen de werken onder het beheer van R O S E 
te Rotterdam tot stand gebracht eens nader be
schouwen en al aanstonds beginnen met den brug
genbouw. 

Een der eerste werken van R O S E was, in het jaar 
1830, de herbouw van dc zoogenaamde groote draai
brug. — De benaming is van een veel vroegere 
brug afkomstig, aangezien de bestaande een houten 
dubbele ophaalbrug was op gemetselde pijlers of 
hoofden. 

De nieuwe brug bestaat uit gemetselde pijlers 
waarop iu het midden een dubbele bascule brug 
is geplaatst en ter weerszijden daarvan zijn vaste 
overspanningen, zamcngestcld uit gegoten ijzer en 
hout. 

De bascule was aanvankelijk van hout doch werd 
later in 1859 door eene van ijzer vervangen. Als 
eene merkwaardigheid bij de uitvoering van dit werk 
dient vermeld, dat de oude gemetselde hoofden voor 
zooveel noodig onder water door duikers afgebroken 
en weder opgemetseld zijn en dus zonder eene af
damming tc vorderen. 

l ie t afbreken der oude hoofden was noodzakelijk 
omdat bij de nieuwe brug, de middenste of beweeg-
bare brug-overspanning ongeveer dc helft wijder 
moest worden dan de bestaande opening. 

Terecht werd dan ook zoowel in als buiten Rot
terdam bij den herbouw dier brug (in 1839) 
dat metselen onder water als een wonderwerk be
schouwd. 

De overige bruggen daarna door R O S E herbouwd 
waren : de Spanjaardsbrug, de Scheluwcbrug, dc kleine 
Wijnbrug en dc Jan Kuitenbrug. 

Deze vier bruggen waren houten ophaalbruggen 
op steenen hoofden. Zij werden bij den herbouw 
vervaugen door ijzeren bascule bruggen met veel 
wijdere doorvaart-openingen, en waarbij afdamming 
plaats vond. 

In het werk: Rotterdam geschetst in zijne voor
naamste gebouwen, kerken en gestichten (uitgave 
van P. C. Hooo te Rotterdam) wordt op bladzijde 
140 aangaande de genoemde ijzeren bascule bruggen 
door den Heer C. B . V A N D E R T A K , thans directeur 
der gemeente werken tc Rotterdam het navolgende 
opgemerkt: 

//Het gebruik van plaat- en gesmeed ijzer als 
//hoofd-materieel in den bruggenbouw, is hier te lande 
//niet ouder dan tien jaren, (dus toen sedert 1853). 
//Vóór dien tijd werd, waar ijzer de plaats van hout 
//moest vervangen, gegoten ijzer toegepast. 

//De basculerende bruggen door den Heer R O S K , 
//als stads-architect van Rotterdam, sedert 1843 ont-

//worpen en daargestcld, maken echter daarop eene 
//uitzondering, daar hunne liggers of balken, die hun 
//hoofdbestanddeel uitmaken, van toen af reeds ge-
//heel van gesmeed ijzer zijn vervaardigd. 

Verder wordt aangaande die bruggen vermeld: 
//Bij gemakkelijkheid van beweging en door veilig-

//heid hunner inrichting, munten zij tevens uit door 
//sierlijkheid met bevallige eenvoudigheid gepaard, 
//waardoor zij algemeen worden geroemd cn elders 
//veel navolging vinden." 

fn het jaar 1855 werd R O S E belast met den 
bouw van dc Boslandsbrug. 

Deze is een ijzeren draaibrug, bewegende op een 
enkele spil. Zij was de grootste van die construc
tie, toen bekend. De heer W. A . S U I O L T E N , des
tijds adjunct-architect te Rotterdam, had een belang
rijk aandeel in de uitvoering van dit werk en bij 
den bouw van de nieuwe Leuvebrug en de brug 
over de Coolsingel, nabij den schouwburg, in het
zelfde jaar gebouwd. 

Tengevolge cencr reorganisatie van dienst werd 
R O S E den l 8 t e n November 1855 eervol ontslagen als 
gemeente architect en benoemd tot Ingenieur en de 
heer S C H O L T E N tot directeur der gemeentewerken 
aldaar. 

Tal van gebouwen in Rotterdam zijn het werk 
van ROSE. 

Wie kent niet het prachtige ziekenhuis aan den 
Coolsingel ? 

De bouwmeester stichtte daardoor zich zeiven een 
monument dat spoedig een buitenlandsche vermaard
heid verkreeg, getuige de gunstige bcoordeelingcn 
van dat gebouw in buitenlandsche tijdschriften, 
handelende over ziekenhuizen of hospitalen. 

Bij eene zeer gelukkige indeeling wordt de in
richting steeds als hoogst doelmatig geroemd en de 
stichting als een model ziekenhuis beschouwd, waar
van ook de uitwendige vormen het conventioneele 
karakter zoo meesterlijk uitdrukken. 

Wij herinneren ons hoe o. a. eenige jaren na dc 
stichting een Engelsch Ingenieur, belast met de op
dracht om ziekenhuizen in Europa te bezoeken, het 
ziekenhuis te Rotterdam bij uitnemendheid roemde 
en zich tcekeningen liet maken van de verschillende 
inrichtingen van dat merkwaardig gebouw. 

Het armhuis was mede een der eerste belangrijke 
gebouwen door R O S E ontworpen en uitgevoerd. 
Achtereenvolgens werden o. a. de navolgende bouw

werken aan zijne zorgen toevertrouwd: het verbou
wen der lokalen voor de bank van leening, het po
litie bureau aan de kaasmarkt, dat zich kenmerkt 
door eene ruime toepassing van terra cotta, voorts 
een tolgaarderswoning aan den Overschicschen weg; 
een schoolgebouw voor twee scholen in den Oppert; 
een bewaarschool aan de Boschlaan; het politie bu
reau aan de Groote Paauvvcnstceg, het schoolgebouw 
aan den Ooudschen singel, enz., alle meer of minder 
belangrijke bouwwerken in verband met hunne 
bestemming. 

Ook de karakteristieke gevel van het krankzin
nigen-gesticht aan de Hoogstraat is gebouwd naar 
het ontwerp van R O S E , ofschoon de inrichting van 
het gebouw meer het werk is van den directeur der 
gemeentewerken. 

Vele werken van minder grootschen omvang, doch 
meestal hoogst nuttige verbeteringen en behoorende 
tot den dagclijkschen dienst, eischtcn talrijke bemoei
ingen. Hieronder verdienen vermelding het dempen 
van de Binnenvest, de Slijkvaart enz., de bouw van 
kaaimuren, zooals langs den Cool- en Schiedamschen 
cingel en de verbreeding der kade aan de Boompjes. 
Dit laatste werk werd als een kapitale verbetering 
geroemd doch was voor R O S E de bron van groote 
teleurstelling. Door een verzakking in den kaaimuur 
ontstond namelijk cene vrij aanzienlijke beschadiging, 
en hij, de man van vertrouwen, had zijn vijand, den 
vcrradelijken bodem van Rotterdam, wellicht tc veel 
vertrouwd. 

Dc uitbreiding van Rotterdam behoorde niet het 
minst tot den moeielijkcn en veel omvattenden 
werkkring van R O S E . Allereerst behoort hier te 
worden genoemd de aanleg van het zoogenaamde 
eerste Nieuwe werk, zijnde het gedeelte dat de 
Westerstraat, Willemskadc cn het Willemsplein 
vormt. Het bestond in het ophoogen van het riet
veld of buitenland, tusschen de Leuvchaven en den 
Rottcrdamschcn Vcerdam, met inbegrip van den 
bouw van kaaimuren, den aanleg van riolen, het 
aanbrengen eener bestrating enz. Voorts het zooge
naamde tweede Nieuwe werk, de Groote veer- en 
westerhavcn cn dc onderbouw van de Wcsterbrug. 
Ook het beroemde Park te Rotterdam is ten deele 
het werk van den heer R O S E , omdat, toen tot dezen 
grootschen aanleg was besloten, hem opgedragen 
werd de dijken aan te leggen die tot behoorlijke 
waterkeering moesten dienen. De aanleg van het 

li» 
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Park zelf werd aan den heer Z O C H E R te Haarlem 
toevertrouwd. 

Het belangrijkste project dat R O S E te Rotterdam 
werd opgedragen is voorzeker dat tot verbetering 
van de binnen- en polderstad, (het zoogenaamde 
waterproject) in verband met den aanleg van zeven 
hoofdstraten in de polderstad. 

Het maken van dit project, het gewrocht van 
eene grondige studie en veel omvattenden arbeid, 
was een merkwaardige periode in zijn leven. 

Zijne brecde voorstellen konden niet zoo dadelijk 
ingang vinden en gaven tot veel kritiek en strijd 
aanleiding. 

Zij die toen met R O S E werkten kunnen het ge
tuigen met welk een warm hart hij niet anders dan 
de belangen van Rotterdam voorstond, cn immer dat 
zelfde ideaal voor oogen hield: Rotterdam gezond — 
en Rotterdam groot te maken. 

De uitvoering van dat grootsche plan werd na 
eenige wijzigingen opgedragen aan den heer SCI IOLTEN 
en is later voortgezet door den heer V A N D E R T A K . 
Volgens sonnniger gevoelen voldoet het waterproject 
niet geheel aan dc verwachting. Wij zullen daarover 
in geene beschouwingen treden, doch eene waarheid 
is het, die door niemand zal worden ontkend, dat 
de verbetering van de polderstad en de aanleg van 
breede hoofdstraten, in hoofdzaak zijn tot stand ge
bracht, naar dc projecten van R O S E en als een weldaad 
voor Rotterdam moet geprezen worden. Dc gezonde 
bewoonbaarheid van talrijke woningen in de polder
stad is aan hem tc danken. 

Tengevolge zijner benoeming tot bouwmeester van 
's Rijksgebouwen werd R O S E , overeenkomstig zijn 
verzoek, den l s t c n Jul i 1858 als Ingenieur der ge
meentewerken ontslagen en benoemd tot Ingenieur 
Adviseur. 

Ook in die betrekking werden vele projecten aan 
zijne gewaardeerde talenten toevertrouwd. Als een 
der belangrijkste ontwerpen moet genoemd worden 
dat tot uitbreiding van Rotterdam op Ecijenoord, 
door hem ingediend aan Burgemeester en Wethou
ders in het jaar 1862. In verband met de ont
worpen richting van den staats-spoorweg werden 
later, gewijzigde ontwerpen, voor die uitbreiding 
gemaakt met medewerking van den heer V A N DER T A K . 

Alle verdere plannen, zooals die der drinkwater
leiding enz. werden sints dien tijd opgemaakt door 
den Heer V A N DER T A K en aan de goedkeuring van 

ROSE onderworpen. Het is bekend, dat, door de 
vriendschappelijke zamenwerking van die twee man
nen, in de laatste jaren, te Rotterdam veel tot stand 
kwam. 

In Mei 1873 werd eene nieuwe organisatie bij 
het personeel der gemeente werken ingevoerd en de 
betrekking van Ingenieur en Adviseur niet besten
digd. De gemeenteraad wilde echter van R O S E niet 
scheiden en bepaalde: dat hij, buiten het eigenlijke 
kader der technische ambtenaren staande, als advi
seur voor de gemeente werkzaam zou blijven. 

En zoo bleef R O S E tot aan zijn dood voor Rot
terdam werkzaam, altijd met onverflaauwderi geest
drift bezield tot bereiking van een zelfde ideaal. 

ROSE 'S naam blijft in Rotterdam voortleven. Door 
alle tijden heen zullen daar de diensten, die door 
hem zijn bewezen, dankbaar worden herdacht. 

Met het volste recht mecnen wij dit hier te mogen 
neerschrijven, te meer omdat, in de eerste gemeen
teraadszitting te Rotterdam na het overlijden van 
R O S E gehouden, die dankbaarheid op gedenkwaar
dige wijze werd erkend. 

Dc Heer JOOST V A N V O E L E N H O V E N , de algemeen 
hoog geschatte burgemeester, onder wiens bestuur 
R O S E jaren achtereen meer bepaald werkzaam. was, 
was voorzeker de tolk der ingezetenen toen hij, 
alvorens in die zitting met de werkzaamheden werd 
aangevangen, "hulde bracht aan de nagedachtenis 
van den man, die zoo innig aan Rotterdam was ge
hecht en die gemeente door zijne toewijding in zoo 
vele opzichten aan zich heeft verplicht." 

Ook dc afdeeling Rotterdam, van de maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst, zal blijven erkennen 
dat zij hare gunstig bekende reputatie grootendeels 
aan R O S E te danken heeft, hoeveel diensten R O S E 
haar bewezen heeft en welk een waardig en ijverig 
voorzitter zij aan hem bezat. 

Alle leden betreurden het toen R O S E door zijn 
vertrek moest scheiden; tot aan zijn dood bleef hij 
als ccrelid aan die afdeeling verbonden. 

Van de academie van beeldende kunsten en tech
nische wetenschappen, kan alleen hij die de lessen 
aan die schoonc inrichting in Rotterdam heeft ge
volgd weten, hoe R O S E als leeraar aan die inrich
ting zijnen leerlingen bezielde. 

Behoeven wij het, aan die leerlingen en zoovele 
leden der academie, in herinnering tc brengen op welk 
eene wijze door hem aldaar voordrachten werden 

gehouden over de schoone bouwkunst en hare ge
schiedenis. Behoeven wij het in herinnering te bren
gen welk een diepe stilte er in die zaal heerschte 
als R O S E optrad en met den hoogen, indrukwek-
kenden ernst hem eigen, daar sprak over de gehei-
men der kunst en die der schoonc bouwkunst in 
het bizonder. Behoeven wij te herinneren hoe R O S E 
daar onderwijs gaf in de theorie van het ornament 
en hoe hij omringd door zijn trouwe leerlingen, met 
alle kracht die in hem was, de voorwaarden ontwik
kelde van schoone lijnen en schoone vormen. Zijn 
leerlingen vergeten die oogcnblikken nooit en denken 
met een dankbare hulde nog menigmaal aan die 
merkwaardige lessen, ook voor de nakomelingschap 
bewaard in het boekwerk met platen getiteld: //dc 
leer van het Ornament, door W . N . R O S E , " in 1863 
uitgegeven. 

Alle kringen op te sommen, van verschillend 
wetenschappelijk gebied, die R O S E onder hunne leden 
telden en waar hij als talentvol spreker en oprecht 
vriend gewaardeerd werd, zou ons te ver voeren. Be
sluiten wij daarom de schets, van zijn merkwaardig 
leven te Rotterdam, met de vermelding dat hij, door 
Z . M . den Koning Groot Hertog in Juli 1849 werd 
benoemd tot Ridder in de orde van den Eiken kroon. 

R O S E was ridder — hem paste die kroon. 
Bij Koninklijk besluit van den 30 c Januari 1858 

werd R O S E benoemd tot bouwmeester der landsge-
bouwen te 's Gravenhage en in den zomer van dat 
jaar werd die nieuwe werkkring door hem aanvaard. 

Het beheer van 's Rijks gebouwen was vroeger 
jaren achtereen, opgedragen aan een Ingenieur van 
den Waterstaat; de uitvoering bepaalde zich gedu
rende dien tijd tot onderhoudswerken, waarbij ver
nieuwingen van grootcn omvang niet plaats vonden. 

De belangrijkste ontwerpen aan R O S E opgedragen 
en door hein uitgevoerd zijn de volgende: Het 
gebouw voor het Ministerie van Koloniën, het ge
bouw voor den Hoogen Raad, het magazijn van 
geneesmiddelen en andere localen voor het Departe
ment van oorlog; den aanbouw van het Departement 
van Marine; de verbouwing van het Topographisch 
bureuu en van de Koninklijke Bibliotheek; de ver
bouwing van de Groote Zaal op het Binnenhof en 
verder werken van minderen omvang — o. a. de 
verwarming van de localen voor de Tweede Kamer 
der Staten Ueneraal, het Rijks-archief, enz. 

Bij al die uitvoeringen waren wij dagelijks getui

gen van den zorgvuldigen arbeid door R O S E aan die 
werken gewijd. De indeeling dier gebouwen was 
grootendeels eene lastige beantwoording van vraag
stukken, door hoofdambtenaren, ter oplossing gesteld. 

Wij wenschen hier geene beschrijving te laten 
volgen van deze bouwwerken, die tot zooveel kritiek 
hebben aanleiding gegeven. Ook zullen wij in geen 
beoordeeling treden, waaraan menigeen het recht 
ontleende, eene veroordeeling uit te spreken over het 
werk van den begaafden man, hij die nimmer het 
werk van anderen veroordeelde en hoogst bescheiden, 
nooit beleedigend was in zijn oordeel, als dit in 
sommige gevallen mocht worden gevergd. 

Wij zullen hier geene bijzonderheden vermelden 
die, als zoo vele gronden, zouden kunnen dienen 
om de kritiek van velen te bestrijden. Wij zouden 
in strijd handelen met de edele gevoelens van 
verdraagzaamheid en vertrouwen die R O S E altijd 
bezielden, ook al viel hem, bij het klimmen zijner 
jaren, soms het kruis wel eens wat zwaar en waren 
de doornen op zijn pad wel eens wat talrijk en 
pijnlijk. 

De billijkheid vordert echter eene opmerking: 
Toen R O S E opgedragen werd een ontwerp te 

maken voor het Ministerie van Koloniën en dat 
ontwerp na talrijke wijzigingen, die hem werden 
gelast, goedgekeurd was diende hij eene begrooting 
in ten bedrage van / 331.000. Die begrooting werd 
niet goedgekeurd en moest met meer dan een ton 
gouds verminderd worden. 

De uitvoering van dat bouwwerk, met inbegrip 
van fundeering, enz. is bij aanbesteding gegund 
voor eene som van / ' 208.000. 

Een gebouw voor het Ministerie van Justitie, dat 
als pendant moest dienen van dat voor koloniën, 
werd aan andere handen toevertrouwd en voor dien 
bouw, werd nu reeds een bedrag van ƒ 381.390, 
beschikbaar gesteld. 

Een groote strijd volgde op het werk der ver
bouwing van de groote zaal op het Binnenhof. Op 
heftige wijze werd R O S E aangevallen over de slooping 
van de oude kap en de ijzerconstructic in de plaats 
daarvoor door hem ontworpen. 

In een rapport aan zijne Exc. den Minister van 
Binnenlandsche Zaken (op last van den Minister 
in 1861, uitgegeven bij V A N W E E E D E N cn V A N 
M I N G E L E N ) betoogde R O S E op waardige wijze en 
degelijke gronden, dat de kap niet dien ouderdom 
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noch die waarde bezat die men daaraan toeschreef 
en gaf hij een verklaring van zijn ontwerp. 

Het koloniaal militair invaliden huis, op het land
goed //Bronbeek" bij Arnhem, was evenzeer het werk 
van R O S E tijdens hij de betrekking van landsbouw-
meester vervulde. Zoo wel de waardige eenvoud 
der hoofdvormen, als de doelmatige indceling en in
richting van dat gebouw, worden algemeen erkend. 

Door de menigvuldige werkzaamheden die aan 
zijn veel omvattende dienst verbonden waren moest 
R O S E het uitvoeren van werken voor particulieren 
meestal van de hand wijzen. 

Een villa te 's Dage, te Scheveningen, te Velp en 
meer andere kleinere bouwwerken, zijn echter door 
hem gedurende zijnen diensttijd ontworpen en uit
gevoerd. 

fn tal van commission is R O S E benoemd en wer
den zijn adviezen en rapporten op hoogen prijs 
gesteld. Voor eene algemeene verbouwing van het 
Binnenhof was het laatste uitvoerige project door 
hem ingediend. 

Korten tijd daarna meende men de diensten van 
den Rijks-bouwmeester te kunnen ontberen en ROSE 
werd den 5™ Mei 1SG7 eervol uit 's Rijks dienst 
ontslagen. 

R O S E was vele jaren een waardig lid van de Ko
ninklijke Akademie van Wetenschappen. In de jongste 
Februari-vergadering van de afdeeling wis- cn natuur
kunde bracht de voorzitter, professor DOXDEIIS hulde 
aan zijne nagedachtenis. 

Van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs was 
R O S E een der mede oprichters in het jaar 1847 en 
eenigen tijd lid van den Raad van bestuur. 

Uit de notulen en de uitgegeven werken van dat 
Instituut blijkt, dat R O S E gedurende vele jaren de 
vergaderingen bijwoonde, verhandelingen hield, mede
deelingen deed, adviezen gaf en rapporten uitbracht. 

Wij zullen hierachter een overzicht geven van de 
belangrijkste onderwerpen waarover door hem het 
woord werd gevoerd. 

ROSE was van hare oprichting af lid van dc Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst en een der 
voornaamste medewerkers. Als afgevaardigde van dc 
Afdeeling Rotterdam en later van de Afdeeling 
'sGravenhage, bezocht hij tal van algemeene verga

deringen en werden door hem vele merkwaardige 
voordrachten gehouden, die allen in de verslagen en 
Bouwkundige bijdragen zijn opgenomen en waarvan 
de onderwerpen hierachter in den staat zijn ver
meld. 

De Heer L E L I M A N , die gedurende twintig jaren 
lid van het Bestuur dier maatschappij was en daar
van zeven jaren het voorzitterschap waarnam, deelde 
ons betreffende het verlies, dat de maatschappij door 
den dood van R O S E leed onder anderen als zijn oor
deel het volgende mede: 

/ /ROSE was de meest trouwe, welwillende en werk-
//zame medewerker die men zich denken kan. Was 
//er gebrek aan oorspronkclijken arbeid, dan had men 
//hem dit slechts mede te deelen en kreeg dan altijd 
//ten antwoord: Waarde vriend! hier hebt ge iets, 
//oordeel of het geschikt is en verbeter het opstel. — 
//Op onze vergaderingen was hij altijd tegenwoordig 
//en zoolang God hem krachten gaf, was hij daar 
een waren cn gemoedelijken vader R O S E . 

//leder onzer tijdgenooten herinnert zich zeker nog 
//hoe gevoelig, welsprekend cn hartelijk hij daar 
//improviseerde. en vaak zag ik tranen in zijn oog 
//wanneer hij over dc bouwkunst in verband met de 
//godsverecring sprak, of zijn oordeel te kennen gaf 
//over een onzer vragen op dit ernstig terrein betrek-
//king hebbende. 

//In den regel koos hij dc acstetische ondcrwcr-
//pen, cn menig deel der Bouwkundige bijdragen, 
//menig verslag der wetenschappelijke bijeenkomsten 
//is gesierd met zijne doordachte cn ernstige op-
//stellen. 

//Trouw was hij, zooals weinig leden trouw waren, 
//tot over zijn 70 9 t < n levensjaar. 

//Toen eerst zeide hij mij, vriend L E L I M A N , ik 
//word oud, gij zult mij zoo dikwerf niet meer op 
//onze vergaderingen zien. 

//Zijn oordeel was altijd kalm, nooit belcedigend. 
//Hij maakte zich nooit driftig en bezat in hooge 
//mate dc gave, aan anderen zijne bekwaamheden, 
//aangenaam en als bescheiden kunstenaar, met een 
//zeer warm hart en helder hoofd mede te deelen." 

In verschillende commission werd R O S E door de 
maatschappij benoemd en daarin ook door hem 
rapporten uitgebracht; — hiertoe behoort de com
missie tot regeling van het loon voor architecten 
enz. 

In den strijd over de keuze van de beide be
kroonde ontwerpen, voor een nationaal monument 
(geteekend: Ebenhaëser en N . O.) in 1864 werd 
ook het oordeel van R O S E gevraagd. In het boekje des
tijds uitgegeven, getiteld: //Neêrland's Monument 
voor 1813. Derde open brief met afbeeldingen en 
eene reeks verklaringen van Nederlandsche bouw
meesters: Antwoord aan Professor J . W. BROUWERS 
door J . II. L E L I M A N vindt men op bladzijde 44 en 
vervolgens het oordcel van R O S E in een hoog 
ïnerkwaardigcn brief, waarin hij in zeer schoone ge
dachten cn woorden zijn overtuiging uitspreekt over 
beide ontwerpen en zijn brief aldus eindigt; »Wij 
//menschen, zijn niet zelden aan dwalingen blootge
s t e l d ; wij zijn verplicht op acstetische gronden en 
//niet naar objectieve beschouwingen en gevoelsuit-
//boezemingen te oordceleu." 

De afdeeling s'Gravenhage van de Maatschappij 
tot bevordering der bouwkunst leed door den dood 
van ROSE een onherstelbaar verlies. 

In het jaar 1860 werd die afdeeling opgericht en 
van dat jaar was ROSE haar voorzitter, tot aan 
zijn dood. 

Wat ROSE gedurende die zeventien jaren voor die 
kring van bouwkundigen heeft gewerkt, met welk 
een talent de vergaderingen door hem werden geleid, 
op wat tal van redevoeringen, improvisation en mede
deelingen hij zijne medeleden vergastte, met welk 
een ijver en bezieling hij medewerkte tot bereiking 
van het doel —• namelijk te strijden voor de belan
gen der bouwkunst en te trachten de denkbeelden 
van waarheid en schoonheid meer algemeen ingang 
te doen vinden — zij allen weten het: die gedu
rende die jaren deze bijeenkomsten bezochten en 
vooral zij die dc eer hadden zijne medebestuursleden 
te zijn — zij alleen weten het hoe zelden ROSE op 
eene vergadering werd gemist, hoe ieder l id er 
een eer in stelde van ROSE een vriend tc zijn en 
een elk zich schaarde om den man, die altijd opge
ruimd een zoo oprecht deel nam in het wedervaren 
van anderen 

ROSE heeft aan velen veel geleerd. Jaren lang 
zal dit met dankbaarheid worden herdacht door hen 
die met hem mochten omgaan cn hem leerden waar
deeren in zijn reinen levenswandel. 

De dood zijner geliefde echtgenoot was een ont
zettend verlies voor R O S E . 

Bewondering verdient dc wijze van vercering aan 
de nagedachtenis van die vrouw, wier sprekend 
gelijkende beeldtenis men altijd op zijn schrijtafel 
vond. Sints dien tijd hield hij zich meer en meer 
met het spiritisme bezig, zonder evenwel zich te 
bemoeien met tafeldans, of soortgelijke manifestation. 

Merkwaardige stukken werden door hem over die 
leer geschreven, waarvan enkele b. v. //Een medium," 
//de Wedergeboorte," //Onze toekomst," //Godsdienst
zin" het licht zagen. 

Wij behoeven hier in geene beoordecling te tre
den, van die denkbeelden. Doch hetzij zijne ge
schriften, zoo als hij en zijne geestverwanten op dat 
gebied beweerden, ingevingen waren van geesten 
waarmede hij in verbinding was, hetzij gelijk 
zijne familie en velen zijner vrienden beweerden, 
het eenvoudig producten waren van zijn eigen rijken 
geest — zeker is het, dat alles wat R O S E over 
spiritisme heeft geschreven eene hooge zedelijke 
strekking had en bij allen, die deze geschriften heb
ben gelezen de achting voor den man heeft doen 
vermeerderen. 

In den herfst van 1877 voelde ROSE zijn einde 
naderen. 

Zijn ziekbed duurde slechts weinige dagen. 
Tot aan zijn laatsten levensdag was zijn geest 

helder, met reine dankbaarheid bezield en met een 
eerbiedig en vast vertrouwen staarde hij op zijne 
//toekomst". 

Den 9 e October 1877 werd zijn levensboek ge
sloten. 

De bouwmeester W I L L E M N I C O L A A S ROSE had 

zijn taak hier volbracht. 
De doodenakker //Eik cn Duinen" was de rust

plaats, waar liet stoffelijk overschot aan de aarde 
werd toevertronwd. 

Diepbedroefde familie-leden en vereerders volgden 
in dien treuiïgen morgen van 12 October, den sombe
ren stoet en staarden weemoedig op het graf van 
dien edelen vader, broeder en vriend. 

Diep getroffen beidden zij op die plaats tot de 
witte rozen, op de laatste woning van den achtens
waardige doode uitgespreid, door den kouden graf
steen aan hunne oogen werden onttrokken. 



— 175 170 — 177 — — 178 — 

Na een strijd, zoo schoon volstreden, 
Aan het einde van dien baan, 

Rust dan R O S E , daar in vrede! 
Maar zijn geest die blijv' bestaan! 

Reine eenvoud was zijn leven, 
En oprechtheid was zijn kracht, 

Door naar waarheid steeds te streven, 
Werd zijn zware taak volbracht! 

Komt dan, die zijn vrienden heeten: 
't Graf niet lauweren getooid! 

Ed'le R O S E ! U vergeten 

Neen, dat zullen zij wel nooit! 

O V E R Z I C H T 

van de redevoeringen door wijlen den heer W. N. ROSE, gehouden in de Vergaderingen van het 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs en van de mededeelingen door hem gedaan. 

O M S C H R I J V I N G V A N HET ONDERWERP. 

De invloed van gas op boomen. 
Pekkransen van krullen. 
De schoone bouwkunst. 
Het onbrandbaar maken van hout. 
Gedenkstukken der bouwkunst. 
Het openbaar maken van begrootingen voor Rijkswerken. 
De regelen bij het pronleercn in acht tc nemen. 

Idem Idem Idem 
Over de bouwstijlen, welke onder de romantische gerangschikt 

worden en de redenen, welke tot die rangschikking aanleiding 
geven. 

Het mythische en conventionecle in dc bouwkunst cn het ver
schil tusschen klassieke en romantische stijlen. 

Het verwarmings- en ventilatie-stelsel van Dr. V A N H E C K E . 

Het metselen bij vorst. 
Het beproeven van steen. 
Over het afbreken van dc kap der groote zaal op het Binnen

hof te 'sGravenhage tevens strekkende ter beantwoording van 
Mr. A . A . J . M E I J U N K en J . A . A I . B E R D I N G H T H I J M . 

Technische benamingen. 
Idem Idem 

Geoctroijecrd drijvend .dok van ROSE en C R O W D E R . 

De beton van COIGNET. 

Een oude toren te Oudorp bij Alkmaar. 
De geschiedenis der constructie hier te lande. 
Over de commissie tot het opsporen enz. van overblijfselen 

van vaderlandsche kunst. 

Verschillende opmerkingen en mededeelingen. 

AANWIJZING. 

Notulen 184S/49 pag. 61. 
1849/50 
1849/50 
1849/50 
1851/52 
1852/53 
1855/50 

26, 71. 
197, 225. 
155. 
93. 
63, 64. 
41. 

Verhandelingen 1856/57 pag. 41. 

Notulen 1855/56 pag. 96, 100. 
// 1855/56 u 100. 

Verhandelingen 1856/57 pag. 49. 
Notulen 1S57/5S pag. 96. 

// 1859/60 II 72. 
1S60/61 a SG. 

1SG0/G1 // 179. 
1S63/64 a 74, 258, 269. 

a 1864/65 n 211, 216. 
Uittreksels uit vreemde tijdschriften 

1863/64 pag. 9. 
Notulen 1865/66 pag. 25, 88, 132, 187. 

1805/66 a 139. 
1866/67 II 14. 

1866/67 n 14. 

1851/52 a 0, 7, 28. 
1850/57 a 88, 41. 
1S57/5S II 02. 
1859/60 a 70. 
1801/62 a 60, 61. 
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O V E R Z I C H T 
van de redevoeringen, door wijlen den heer W. If. ROSE, gehouden in de algemeene vergaderingen van 

de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en van mededeelingen door hem gedaan 
in de Bouwkundige Bijdragen. 

OMSCHRIJVING V A N H E T O N D E R W E R P . 

Het uitvoeren van timmerwerken onder water door duikers. 

De ijzeren bascule brug te Rotterdam. 

Dc voorwaarden waaraan een voortbrengsel der schoonc bouw
kunst moet beantwoorden. 

Het herstel der middeleeuwsche gebouwen. 
Over het al dan niet wenschelijke en raadzame van de 

vereeniging der beginselen van den griekschen en den gothischen 
bouwstijl. 

Het bouwen in zuiver gothischen stijl. 
De waarde van de geschiedenis der schoone bouwkunst en 

hoe die geschiedenis moet worden voorgedragen. 
Het onderricht in de aesthetica der bouwkunst. 
Over de oorzaak waaraan is toe te schrijven de weinige be

langstelling van het Nederlandsche volk in de schoone bouwkunst. 
Nationale bouwkunst. 
Het onderwijs in de gothische bouwkunst. 
Over dc vorderingen der bouwkunst sedert dc gothische bouw

stijl minder algemeen wordt toegepast. 
Over de vermeerdering der hulpmiddelen in de bouwkunst. 
Maakt de kunstgeest, dien beeldhouwers en schilders moeten 

hebben, hen ongeschikt om over de bouwkunst te oordcelen ? 
Is de smaak, zooals die in het dagelijksch leven wordt be

grepen, geschikt om over de waarde van dc schoone kunsten te 
oordcelen ? 

Over het opwekken van kunstgevoel bij meer- en minver
mogenden. 

Het ontwerpen van schoone vormen. 
Dc aesthetica der bouwkunst. 
Het nut der geschiedenis van de bouwkunst ten behoeve van 

ile geschiedenis der beschaving. 
Dc kromme lijnen in de beeldende kunsten. 
Beschrijving van het Stadhuis te Middelburg. 

A A N W I J Z I N G . 

Bouwkundige bijdragen 
deel 1 pag. 123 plaat 9. 

Bijlage 

Bijlage 

8 
9 

10 
10 

10 
10 

11 

11 
12 

13 
14 

16 

16 n 

16 // 
19 « 
19 // 

21 // 
22 // 

281. 

135. 
43. 

144. 
175. 

264. 
291. 

101. 
348. 
102. 

29. 
1. 

1S5. 

289. 

105. 
1. 
1. 

1. 
1. 

Oude bestaande gebouwen 1859, 4 d c af
levering. 

O V E R Z I C H T 
van de redevoeringen, door wijlen den heer W. N. ROSE, gehouden in de vergaderingen van de afdeeling 

's Gravenhage der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en van de mededeelingen 

door hem gedaan. 

OMSCHRIJVING V A N H E T ONDERW R ERP. 

Over het onderwijs in de geschiedenis der bouwkunst. 
Grieksche bouwkunst en Grieksche tempels in het bijzonder. 
Ventilatie. 
Over het roestvrij houden van gepantserde schepen. 
De cilinder mangel. 
De kerk te Renkum. 
IJzeroer. 
Verschillende bouwstijlen. 
Over het verschil tusschen en de overeenstemming in de beel

dende kunsten. 
Brandbluschmiddelen. 
Gothische stijl. 
Beton van Coignet. 
Natuurlijke ventilatie. 
Ambulante museums in Engeland. 
Verwarming. 
Het openbaar maken van begrootingen voor Rijkswerken. 
Zand-funderingen. 
Over den bouw van torens en schoorsteenen. 
Bereiding van metselspecie met zeewater. 
Ransome's kunststeen. 
Gladiator gevechten en de amphitheaters waarin die plaats 

hadden. 
Over de bouwkunst in het algemeen. 
Over de kolom-orden. 
Over de verbinding van ijzeren pijpen. 
De bouwkunst onder Lodewijk X I V . 
Dc waarheden bij het maken van een gebouw in acht te 

nemen. 
Artesische putboring en Norton wellen. 
Het begrip van schoonheid. 
Liernur's stelsel. 
Het leven der Romeinen. 
Muurschilderingen uit de 14" eeuw. 
Over het draineeren van den grond in het park te Rotterdam. 
Politie toezicht op het bouwen. 
De beschaving in verband met de bouwkunst. 
De Cathedraal te Cordova. 

A A N W I J Z I N G . 

Verslag v./h. afdeelingsjaar 1860/61. 
idem 1860/61.1861/62. 
idem 1861/62. 
idem 1861/61. 
idem 1862/63. 
idem 1862/63. 
idem 1863/64. 
idem 1863/64. 

idem 1863/64. 
idem 1864/65. 
idem 1865/66. 
idem 1865/66. 
idem 1865/66. 
idem 1865/66. 
idem 1866/67. 
idem 1866/67. 
idem 1S66/67. 
idem 1867/68. 
idem 1867/6S. 
idem 1868/69. 

idem 1868/69. 
idem 1869/70. 
idem 1869/70. 
idem 1869/70. 
idem 1869/70. 

idem 1870/71. 
idem 1S70/71. 
idem 1870/71. 
idem 1871/72. 
idem 1872/73. 
idem 1872/73. 
idem 1872/73. 
idem 1872/73. 
idem 1873/74. 
idem 1874/75. 

12» 



— 183 — 185 — — 186 — 

O M S C H R I J V I N G V A N H E T O N D E R W E R P . A A N W I J Z I N G . 

Over de mocijelijkheden bij het vervaardigen van een ontwerp 
dat tot dc schoone bouwkunst behoort. Verslag v./h. Afdeelingsjaar 1874/75. 

Dc restauratie van de Gevangen-poort te 's Gravenhage. idem 1874/75. 
Wat is stijl in de bouwkunst. idem 1874/75. 
Over de inrichting van Krypten. idem 187576. 
Het Alhambra. idem 1875/76. 

EEN EN ANDER OVER DE UITBREIDING VAN AMSTERDAM. 

Eene geschiedenis van Amsterdam te schrijven zou 
ik haast overbodig durven noemen, na al wat daar
van reeds te boek is gesteld zoowel vroeger als, en 
niet het minst, in den matsten tijd. Evenwel blijft 
de geschiedenis, evenals de ontwikkeling onzer ge
meente daarmede zoo nauw verbonden, zóó be
langrijk, dat elke bladzijde daaraan toegevoegd, 
door een ieder wien het welzijn van Amsterdam ter 
harte gaat, steeds met belangstelling zal worden 
ontvangen. 

Nog te meer moet dit worden gevoeld door hen, 
die zich op het gebied der bouwkunst in alle rich
tingen bewegen en den krachtig ontwaakten geest 
hebben mogen gadeslaan, die in de hoofdstad des 
rijks zich in dc laatste jaren heeft geopenbaard. Op 
dat gebied weiisch ik eenige beschouwingen tc leve
ren over de uitbreiding van Amsterdam sints het 
einde, der 15 c eeuw, althans voor zooverre ik daar
van eenige bijzonderheden heb kunnen opsporen, 
maar vooral wensch ik stil te staan bij al wat in 
den laatsten tijd is geschied. 

Deze beschouwingen hel) ik getracht zooveel mo
gelijk vast tc knoopen aan cijfers die der geschie
denis zijn ontleend, en al mochten die hier en daar 
slechts bij benadering aan te geven zijn, toch komt 
het mij voor dat daaruit een beeld der ontwikke
ling onzer stad tc maken is. 

W A G E N A A R zegt o. a. in zijne Beschrijving van 
Amsterdam, die omstreeks I 76Ü het licht zag: 

//het getal der huizen en inwooncren van Amster
dam is van ouds en zelfs nog tegenwoordig aan 

gedurige veranderingen onderhevig geweest; weshalve 
het niet met volkomen zekerheid te bepalen is. De 
inwoners zijn zeldzaam geteld en nu in veele jaren 
niet: weshalve het getal derzelven, met nog veel 
minder nauwkeurigheid dan dat der huizen, vermeld 
kan worden." • 

Uit zijne aanteekeningen en die van anderen, heb 
ik het navolgende opgetcekend: 

Van 1467—1477, telde Amsterdam omstreeks 1S69 
haardsteden, en 

in 1496 omstreeks 1919 haardsteden. 
Deze cijfers zijn door onzen verdienstelijken P . H . 

W I T K A M P vermeld in den Catalogus der Historische 
Tentoonstelling van Amsterdam in 1876. 

In 1515, werd het aantal huizen geschat op 2531, 
welk cijfer ik ontleend heb aan W I T K A M P ' S Aardrijks
kundig Woordenboek van Nederland. 

in 1632, derhalve 117 jaren later, toen de derde 
uitlegging reeds voor een groot gedeelte was ten 
uitvoer gebracht, werden er 15562 huizen geteld, 
met inbegrip van die der voorsteden. 

in 1732, dus weder 100 jaren later, toen ten
gevolge der uitlegging van I65S—1666, de voor
steden grootendeels met de eigenlijke stad waren 
verecnigd, werden er 20035 huizen in de lijsten 
der verponding gebracht. 

in 1740, telde men 26317 huizen, die verpon
ding schuldig waren. 

Van 1407 tot 1740, dus in een tijdsverloop van 
ongeveer 2 3/i eeuw, was het aantal huizen van ruim 
1800 tot ruim 26000 toegenomen. Uit deze opgaven 

blijkt duidelijk, dat Amsterdam zich toen op eene 
zeer uitgebreide schaal had ontwikkeld. 

Dit laat zich trouwens gemakkelijk verklaren, 
want in de 17» eeuw had zich voor deze stad een 
tijdperk van bloei geopend, waarop geene andere 
in Europa zich kon beroemen. 

In het hierboven aangegeven tijdvak werd de be
volking geschat, in ronde cijfers: 

In 1622, op bijna 105.000 zielen. 
// 1630, // ruim 115.000 // 
// 1740, »/ // 200.000 '/ 
Deze cijfers vermeld ik hier voorloopig, om die 

later met andere, die nog zullen volgen, te verge
lijken. 

De bloeitijd, waarvan ik zoo even gewaagde, ver
minderde echter ongelukkigerwijze in de laatste 
helft der vorige eeuw hoe langer hoe meer. De vette 
jaren werden, helaas! door magere opgevolgd. De 
ongunstige politieke omstandigheden van dien tijd 
brachten ook voor Amsterdam vele treurige dagen. 
In dc vorige eeuw waren het de burgertwisten, die 
aan onze welvaart knaagden, en in 't begin dezer 
eeuw de Eransche overheersching, gevolgd door onze 

. inlijving bij 't Eransche Keizerrijk. 
Van L E N N E P zegt daarvan: 
//Nimmer was ons Vaderland in een droeviger 

toestand gebracht dan bij de inlijving bij Frankrijk. 
De steden werden ontvolkt, huizen en hofsteden ge
sloopt en voor afbraak verkocht; overal heerschte 
ellende en gebrek." 

Ofschoon Amsterdam van 1810—1813, de derde 
stad des Franschen Keizerrijks werd genoemd, ver
minderde hare bevolking in dien tijd met tusschen 
de 30,000 a 40,000 zielen, blijkens de hierachter vol
gende cijfers. Geen wonder: handel cn scheepvaart 
stonden geheel stil en eene kostbare vloot lag in 
de havens werkeloos. 

M A R T I N K A L F F , schreef met betrekking tot dit 
onderwerp: 

//Gelijk men weet, was 't hier in den Franschen 
tijd, vooral van 1810—13, treurig gesteld. Onder 
Lodcwijk telde Amsterdam 207,000 inwoners, een 
cijfer, dat bij 't herstel onzer onafhankelijkheid 
omstreeks 1814 tot 1S0.000 was gedaald. 

Die vermindering der bevolking had natuurlijk 
ten gevolge dat vele huizen leeg stonden, terwijl zij, 
vooral in de Jordaan en op de eilanden (Kattenburg, 
Wittenburg en Oostenburg) bij dozijnen werden 

gesloopt, zoowel rechtstreeks als door verarming. 
De verdiensten waren schraal. In die evengenoemde 
geringere kwartieren, waar men onder meer ook 
behoefte had aan brandstof, begon men met een 
houten leuning of stoepbank, een luik, enz., der 
onbewoonde huizen als gemeen goed te beschouwen, 
totdat ten slotte de kale romp overbleef, cn de eige
naar het dus voordeeliger vond, in 's hemelsnaam 
den boel zelf maar voor afbraak te verkoopen. Eene 
andere aanleiding daartoe werd gevonden in de om
standigheid, dat dc ledige huizen wederrechtelijk, 
zij het nu en dan ook slechts als slaapstee, in bezit 
werden genomen, door lieden die geen onderkomen 
hadden. De hulp der politie werd ingeroepen en 
dientengevolge de eigenaar aangesproken, die bij de 
geringe waarde der perceelen, ze dikwerf maar voor 
den grond liet halen." 

En zoo was het ook. Velen onzer zullen zich 
den toestand der achterbuurten, van voor 20 of 30 
jaren, nog wel kunnen herinneren. Voornamelijk 
op de oostelijke eilanden en in het noorderdeel van 
den Jordaan, werden toen vele open erven gevonden, 
soms twee, drie en meer naast elkander, de meestcn 
met halfvergane schuttingen ten deele afgesloten. 
Meestal dienden zij tot bergplaatsen van afbraak of 
iets dergelijks, of wat nog erger was, tot verzamel
plaatsen van mest en anderen afval. Over 't algemeen 
zagen zij er walgelijk uit. Zelfs in drukbezochte 
gedeelten, in meer aanzienlijke kwartieren, vond 
men daarvan de blijken. Zoo waren de huizen, die 
tijdens Koning Lodewijk op den hoek van de Lcidsche-
straat en het Leidscheplein waren ingestort, voor het 
grootste gedeelte na vijftig jaar nog een woeste plek. 
Toen de behoefte aan woningen zich deed gevoelen, 
zijn die erven langzamerhand opgeruimd cn, of
schoon men in dc laatste jaren hier cn daar nog 
van die open vakken kon vinden, tegenwoordig bijna 
allen bebouwd. 

Van velen dier erven waren, bij het overdragen 
aan andere eigenaars, de titels van eigendom nauwe
lijks meer te vinden. Wel een bewijs, hoe weinig 
waarde men in dien tijd aan deze bezittingen hechte. 

Ik heb met voordacht zoo lang bij dit tijdperk 
stilgestaan, omdat het van zoo'n grooten invloed is 
geweest op de ontwikkeling onzer stad na de Eransche 
overheersching. Het beslaat de treurigste bladzijde 
in de geschiedenis van Amsterdam. God geve, dat 
het voor altijd dc treurigste moge blijven. 
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Jammer genoeg, ontbreken ten eenemale de ge
gevens om te kunnen nagaan hoeveel huizen er 
nog waren bij de terugkomst van ons Oranje-huis, 
maar zeker moet dit aantal toen belangrijk zijn ver
minderd. Immers, zoo even toonde ik aan dat er 
in 1740 ruim 20000 huizen waren, terwijl eene 
telling in 1840 gedaan slechts ruim 24500 aan
geeft. Men bedenke echter wel, dat alle tellingen 
niet op dezelfde wijze hebben plaats gehad, dat 
soms stallen en schuren zijn meegeteld en op 
andere keeren niet. 

Met is van algemeene bekendheid dat onze stad 
aan Koning W I L L E M I zeer veel verschuldigd is. I 
Onder diens regcering werden o. a. de toegangen 
naar Zee verbeterd en het Noordhollandsch kanaal 
gegraven; door zijne krachtige en invloedrijke mede
werking werd tevens het bestuur der Nederlandsche 
Handelmaatschappij uit den Haag naar Amsterdam 
verplaatst, het Entrepot-dok gesticht, en tal van 
maatregelen genomen om den verslapten handelsgeest 
op te heffen. Maar ondanks al die krachtige po
gingen moesten er noodwendig nog jaren vcrloopen, 
voordat men zich van de zoo gevoelig toegebrachte 
slagen kon herstellen. 

De bevolking, die in 1790 ongeveer 217.000 zielen j 
bedroeg, was in 1849 weder tot op ruim 219.000 
inwoners gekomen. 

Uit deze cijfers is het te verklaren waarom onze 
vaders in de eerste helft dezer eeuw, weinig of niets 
aan het uiterlijk aanzien der stad hebben zien veran
deren. Er bestond immers niet de minste aanleiding 
om aan uitbreiding der bestaande veste te denken? 
Gebrek aan woningen was er niet; dit bleek duide
lijk uit de toenmalige geringe huurprijzen en ook 
de verkoopwaarde der perceelen was een 25-tal 
jaren geleden nog van dien aard, dat er met bouwen 
van nieuwe huizen volstrekt geen kans was om 
zelfs eene slechts matige rente te maken. Ook 
hier gold de kwestie van vraag en aanbod; ware 
er toen inderdaad gebrek aan woningen geweest, 
voorzeker zou dc vraag het aanbod hebben over
troffen. 

Wij naderen nu een gelukkiger tijdperk. Velen 
onzer zullen zich de bizonderheden der laatste 25 
jaren herinneren, vooral wanneer ik de plaats gehad 
hebbende feiten, zooals ik mij voorstel, eenigzins 
breedvoerig zal aanwijzen. 

Tusschen 1S50 eu 1800 deden zich reeds hier en 

daar verschijnselen voor van een nieuw opgewekt 
leven. Dit was niet te verwonderen, want de bevol
king was toenemende, zooals de volgende cijfers, in 
ronde getallen, aantoonen. 

In 1740, waren er, zooals ik reeds zeide, ruim 
200.000 zielen. 

II 1796, ruim 217.000 // 
II 1811, bijna 202.000 // 
II 1815, ruim 1S0.000 // 
II 1830, a 202.000 a 
II 1840, ongeveer 20S.000 
II 1850, bijna 223.000 a 
II 1800, ongeveer 245.000 // 

Ik vermeen eene geg ronde aanleiding 
om mijne beschouwingen te beginnen met het jaar 
1855, omdat in de gemeenteraadszitting op den 
13 , k n Februari van dat jaar door Burgemeester en 
Wethouders werd voorgesteld met inachtneming van 
eenige daarbij gestelde voorwaarden, eene gunstige 
beschikking te nemen op het ontwerp van de heeren 
B L A N D , W . C H O K E R en CIIS . B U R N , voor eene door
graving van Holland op zijn Smalst ter verbinding 
der stad met .de Noordzee door middel van een 
kanaal en de droogmaking van het grootste ge
deelte van het I J en het Wijkermeer, waartoe zij, 
in vereenigiug met de heeren J H R . C . H A R T S E N , 
M R . J . V A N L E N N E P en J . G . JÜGER, tot het ver

krijgen van concessie een verzoek aan hooger be
stuur hadden ingediend. 

Dat was het eerste groote teeken van een ontwaakt 
leven! Was het te verwonderen dat de sluimerende, 
lang niet uitgedoofde handelsgeest onzer vaderen, 
weer meer en meer begon te herleven ? Ruim twee 
eeuwen waren voorbijgegaan sedert onze handel 
zijn hoogsten bloei had gekend; dit tijdperk was 
van 1590 tot 1070. 

Het groote feit der wording van onzen nieuwen 
handelsweg, waarvan het welslagen zoo innig nauw 
verbonden zal blijven aan eene steeds toenemende 
ontwikkeling van Amsterdam, dc hoofdstad des 
Rijks, die door Vondel eens werd bezongen: 

Aan d' Aemstel, en langs het IJe, daar doet 
zich hcerlyk ope, 

Zij die als Keyzerin, de Kroon draagt van 
Europe, 

acht ik van te veel beteckenis om dit onopgemerkt 
voorbij te gaan. Ik wil dus in korte trekken de 
geschiedenis daarvan in herinnering brengen. 

M R . J . P . AMERSFOORDT bracht in 1873 in het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs een oud plan 
tot doorgraving van Holland op zijn Smalst ter 
sprake, waarvan J A N PIETERSZOON D O U , een Leide-
naar en gezworen landmeter van Rijnland, in 1634 
dc ontwerper is geweest. 

Alle bizonderheden daaromtrent zijn door ge
noemden heer zorgvuldig bijeenverzameld en in het 
tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
over 1872—1873, opgenomen. 

Toen Koning W I L L E M I, wiens onvermoeid streven 
tot opbeuring van handel en nijverheid zooeven 
door mij werd aangetoond, den wensch te kennen 
had gegeven, dat er een onderzoek zou plaats hebben, 
betreffende eene verbinding van Amsterdam met de 
Noordzee, werd Z. M . onder meer plannen voorge
legd het ontwerp van een kanaal naar de Noordzee» 
hetzij over Marken, hetzij over Purmerend. De 
Koning moet toen op de kaart met potlood een 
streep getrokken hebben over Velsen naar de kust, 
met bijvoeging der veel beteekenende vraag: //Zou 
deze weg niet de kortste zijn?" Naar ik vernomen 
heb, berust die kaart met de aanteekening er op, 
nog ten huidigen dage aan 't Ministerie van Bin-
nenlandsche Zaken. 

M R . AMERSFOORDT zegt daarvan in zijn geschrift: 
//Intusschen waren de studiën van Dou omtrent 

de uitwatering aan den Breesaap zoodanig in 't 
vergeetboek geraakt, dat toen Koning W I L L E M I 
de vraag stelde, tijdens 't ontwerpen van 't Noord
hollandsch kanaal, of het niet beter ware het kanaal 
te maken door den Breesaap, dc kamer van koop
handel te Amsterdam, daaromtrent door den Minis
ter van Binnenlandschc Zaken geraadpleegd, in haar 
antwoord zich onthield die vraag te beantwoor
den, meenende dat die vraag niet ernstig ge
meend konde zijn en geen antwoord waardig was." 

Den 2 38t™ Januari 1803, werd door Koning 
W I L L E M III , het Wetsontwerp bekrachtigd, waarbij 
aan den heer J . G . JÜGER, concessie werd verleend 
tot doorgraving van Holland op zijn Smalst. 

Den 8 8 t e n Maart 1865 werd, door de toenmalige 
bestuurders der Amsterdamsche kanaalmaatschappij, 
vergezeld van een zeer klein aantal belangstellenden, 
in het woeste duin van den Breesaap bij Velsen, de 
eerste spade voor die doorgraving in den grond 
gestoken. 

Den 29 8 t f n Apri l 1870, werd door Koning W I L L E M 

III, op den bodem van het I J , de gedenksteen 
gelegd van de Oranjesluizen, die 18 Maart 1872 
voor dc scheepvaart werden geopend. 

Den 4<len Juni 1872 kwam de afsluiting van het 
oostelijk I J tot stand. 

In Februari 1871 zijn de betoii-fundeeringen 
van de Noordzee-sluizen in bewerking genomen ; 
die sluizen werden den 27 s t c n Juni 1872 van Regee-
ringswegc opgenomen en goedgekeurd. 

Den 1>*« November 1872 werd de laatste afschei
ding weggeruimd, en daardoor was de doorgraving 
van Holland op zijn Smalst een feit geworden. 

In 1S76 werd het kanaal door Koning W I L L E M 
III plechtig geopend en dat gewichtig feit geboek
staafd door eene oorkonde van den volgenden 
inhoud. 

//Op heden 1 November van den jare 1870, is 
door Z . M . W I L L E M III , Koning der Nederlanden, 
Groothertog van Luxemburg, enz. enz. de haven 
van IJmuiden geopend en daardoor de geduchte 
verwezenlijkt, in 1810 uitgesproken door Zijnen 
Doorluchtigen voorzaat Koning W I L L E M I, die A m 
sterdams handel en scheepvaart den kortsten weg 
naar zee wees door de doorgraving van Holland op 
zijn Smalst." 

Met een enkel woord vermeen ik hier nog in 
herinnering te moeten brengen, dat, behalve dooi
den ingenieur A . HuëT, door directeuren der Ne
derlandsche Maatschappij tot bevordering van Ni j 
verheid eene poging is gedaan om dc verbinding 
van Amsterdam met de Noordzee, in stede van 
met een afgesloten kanaal, door een open zeearm 
te doen plaats hebben. 

Zonder uit de volgende cijfers nu reeds een be
slissend bewijs te willen trekken, mag men aanne
men dat de scheepvaartbewegiiig, sedert de opening 
van ons nieuwe Noordzeckauaal, aanzienlijk is ver
meerderd, want in 1876, waarin Amsterdam slechts 
2 maanden voordeel van 't kanaal had, zijn voor 
de stad gekomen 1091 zeeschepen, daarentegen 
1540 in 1877, eene vermeerdering aantoonende van 
41°/ 0, die zooals bekend is vooral den houthandel 
ten goede kwam. 

Na deze korte uitweiding over het kanaal door 
Holland op zijn Smalst, ga ik weder terug om den 
draad der geschiedenis tc vervolgen, waar wij die 
ten opzichte van Amsterdam's uitbreiding hebben 
losgelaten. 
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In de maand Juli van 1856 werd, op één dag, één 
millioen guldens bijeengebracht tot het stichten van 
een Paleis voor Volksvlijt en kort daarop eene com
missie benoemd, bestaande uit de heerenl. W A R N S I N C K 
B . DE G R E E F F J R . , en A . N . GODEFUOY, om der directie 

van de Verceniging voor Volksvlijt behulpzaam te 
zijn in het opmaken der prijsvraag voor een ontwerp 
van het Paleis. Deze prijsvraag, in September van 
datzelfde jaar uitgeschreven, had ten gevolge dat 
reeds in 't begin van 1857 een tiental bouwplannen 
waren ingekomen, die in de algemeene vergadering 
van deelhebbers in de naainlooze Vennootschap, 
//Palcis voor Volksvlijt te Amsterdam" op 18 Febru
ari 1S57 gehouden, waren tentoongesteld. 

Aangezien geen der ingekomen antwoorden de 
bekroning werd waardig gekeurd, benoemde de Raad 
van Toezicht dier Maatschappij, den heer C. OLTSHOORN 
tot architect en werd hem de vervaardiging van een 
nieuw ontwerp opgedragen. 

Den 7 September 1S58 had het inslaan van den 
eersten paal plaats, welke feestviering vereerd werd 
met de tegenwoordigheid van Z . M . Koning 
W I L L E M III, beschermheer van het te bouwen Pa
leis en van de Koninklijke Prinsen. 

Dr. S A R P H A T I , aan wiens rustelooze cn belange-
looze werkzaamheid onze stad vele verplichtingen 
heeft, zag hiermede het begin van zijn lievelings
denkbeeld verwezenlijkt waaraan hij sedert 1851, 
met ijzeren volharding had gearbeid. 

De stichter van dit Paleis, dacht dit gebouw 
tevens als middenpunt voor de nieuwe wijken, waar
van hij de behoefte meer dan anderen gevoelde. 
De vermeerderende bevolking toch sprong een man 
als S A R P H A T I te zeer in 't oog, om niet naar mid
delen uit te zien waar men geschikte bouwterreinen 
zou vinden. Ook van andere zijden werden pogingen 
in 't werk gesteld, om aan de steeds toenemende 
vraag naar woningen te voldoen. 

Dit was mede 't geval met de gronden in de 
Plantage gelegen, die voor verreweg 't grootste ge
deelte uit gemeente-eigendommen bestonden, welke 
in erfpacht waren uitgegeven. 

Naar aanleiding van verschillende ingekomen 
voorstellen werd den 9 September 1858, door den 
gemeenteraad besloten tot den verkoop der stads-
gronden in de Plantage, tengevolge waarvan reeds 
in November daaraanvolgende aan het Koninklijk 
Zoölogisch Genootschap //Natura Artis Magistra" 

ruim 8000 M \ werden verkocht tegen / 1.22 per 
M 2 . (8235 M \ voor / 10.057). 

In 1859 werd de verkoop dier terreinen voortge
zet en volgens den daarvan opgemaakten staat bijna 
9 hectaren verkocht, (86.1G1 M \ voor/115.495.50) 
dus door elkander gerekend tegen / 1.34 per M*.; 
op cene enkele uitzondering na, gingen zij allen in 
handen der toenmalige erfpachthouders over. 

Bovendien werden in datzelfde jaar nog onder
scheidene andere gemeente-eigendommen in en om 
de stad van de hand gezet, te zamen ruim IV» hec
tare door elkander tegen / 0.94 per M 2 . (15740 M 2 . 
voor ƒ 14.782). Hieronder was begrepen, de grond 
van de vroegere sociëteit //Belle Vue" bij de Leid-
schc poort, thans //Maison Stroucken," tegen ƒ 1 . 5 0 
per M" . (5052 M 2 . voor ƒ 7500), alsmede eene 
strook gronds op den Dam, vóór en aan de Nieuwe 
Kerk, tegen / 6 per M \ (21V. M 2 . voor ƒ 128). 

De meeste dier Plantage-gronden zijn na dien tijd 
voor 't grootste gedeelte in handen van nieuwe 
eigenaars, tegen steeds stijgende prijzen, overgegaan. 
Onder meer vindt men het bewijs in den afloop dei-
publieke veiling, die eveneens van gemeentewege 
heeft plaats gehad, den 28 Januari van dit jaar, dus 
nog geen volle 19 jaren na den zoo even vermelden 
algemeenen verkoop, toen aan de Plantage-Midden
laan bij de Muiderpoort eenige bouwterreinen zijn 
verkocht gemiddeld tegen ƒ 4 5 . 1 0 per M 2 . (1395 M 2 . 
voor / 62908). 

Dit eene feit zou reeds voldoende wezen om de 
enorme waardevermeerdering aan te toonen, die de 
bouwterreinen in 't algemeen, binnen zoo'n betrek
kelijk kort tijdsverloop, hebben ondergaan. Dergelijke 
prijzen zijn in den tegenwoordigen tijd niet zeldzaam 
meer. In dit jaar werd nog voor bouwterrein aan 
de Stadhouderskade bij de Frans-Halsstraat, dooi
de gemeente ƒ 50 per M ! . bedongen en aan de 
Weteringschans eene strook gronds tegen ruim ƒ 4 5 
per M 2 . verkocht. 

In 1868 had de verkoop plaats van de stukken 
grond door de onteigening van de noordzijde dei-

Halsteeg, thans Damstraat, verkregen 
verbreeding niet konden worden ge
werden toen reeds, voor dien tijd on

gekende prijzen besteed, namelijk van ƒ 18.— tot 
ƒ 53.— per M \ 

De hoogste prijzen die echter tot nu toe werden 
betaald, waren voor gemeentegronden in de tegenwoor-

toenmalige 
die tot 
bruikt. 
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dige Paleisstraten, toen volgens den daarvan opge
maakten staat, enkele stukken, die eveneens voor de 
verbreeding niet gebruikt konden worden, te zamen 
groot 1387. M 2 . , verkocht werden voor ƒ 25004.15, 
zijnde ruim ƒ 180.— per M ' . Dit had plaats in 
1870. 

Om den uitslag van alle publieke veilingen der 
laatste jaren na te gaan, zou mij te ver leiden. De 
aangehaalde voorbeelden zijn, naar ik vertrouw, 
meer dan genoeg om hetgeen ik zooeven beweerde, 
toe te lichten. 

Bij vergelijking der zoo hemelsbreed uiteenloopende 
toestanden, die binnen een tijdsverloop van nog 
geen 20 jaren, een groot gedeelte van het thans 
levend geslacht aanschouwde, komen wij als van 
zelf tot de slotsom dat de grond in en om Am
sterdam gelegen, ettelijke millioenen guldens in 
waarde is toegenomen en nog altijd voor toeneming 
vatbaar blijft: vooral wanneer onze gemeente op den 
reeds ingeslagen weg, onder een beleidvol bestuur, 
zich krachtig blijft ontwikkelen. 

Dit verschil in millioenen te bepalen zou zeker 
hoogst gewaagd zijn. Toch wil ik beproeven door 
het stellen van eenige cijfers een blik te werpen 
in de ontzachlijke verhoudingen, die tot mijne be
wering aanleiding geven. 

In 1866, werd door onzen ij verigen stads-ingenieur 
.f. G. V A N NIFTRIK een plan ontworpen tot uitbrei
ding van den bebouwden kom onzer gemeente. 

Hieruit ontleen ik het navolgende: 
De oppervlakte der oude stad werd door hem 

aangegeven tc bedragen 678, en de door hem voor
gestelde uitbreiding 648 hectaren. 

Na aftrek van de noodige oppervlakte voor plei
nen, straten, grachten, enz. zal van de genoemde 
648 hectaren overblijven, eene uitgestrektheid aan 
bouwterrein ter oppervlakte van ongeveer 350 hec
taren of 3.500.000 vierkante meters. 

N u zal wel niemand durven beweren, dat de 
prijzen die in 1858 en 1859 werden besteed, en waar
mede nog tot omstreeks 1S62 op dezelfden voet door 
het gemeentebestuur werd voortgegaan, in verband 
met de tegenwoordig bedongenc en die eene twin
tig- of dertigvoudige, ja! zelfs nog hoogere waarde 
vertegenwoordigen, van toepassing zijn op al het 
bouwterrein gelegen in gemeld uitbreidingsplan, 
maar als zeker mogen wij aannemen, dat deze 37s 
millioen vierkante nieters in den tegenwoordigen 
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tijd, vergeleken met den toestand van voor 15 a, 
20 jaren, een cijfer van eenige millioenen guldens 
meer vertegenwoordigen. 

Bij dat enorme verschil iu prijzen van voorheen 
en thans is er nog iets anders op te merken dat 
hoogst belangrijk is. 

Voorheen was het bouwterrein in ruime keuze 
voorhanden en tegen billijken, ik zou nu haast dur
ven zeggen, tegen onbeduidenden prijs verkrijgbaar. 
Tegelijk echter was de ondernemingsgeest zóó bene
veld en dientengevolge van zóó weinig beteekenis, 
dat zelfs de groote kapitalisten niet over te ha
len waren, een klein gedeelte van hun vermogen 
tot het aankoopen van grond op speculatie te 
besteden. 

Thans is het kapitaal gemakkelijker voor allerlei 
doeleinden te verkrijgen en zou deze of gene kapi
talist wel te vinden zijn om een gedeelte van zijn 
fortuin voor de eene of andere onderneming beschik
baar te stellen, maar nu is juist in het aankoopen van 
geschikten grond de grootste moeielijkheid gelegen. 

Ofschoon het volstrekt niet in mijne bedoeling 
ligt, handelingen van wie ook aan eene kritiek 
te onderwerpen, zoo vermeen ik toch te mogen 
wijzen op het groot verschil in opvatting om
trent het beheer van gemeente-eigendommen van 
dien tijd en nu. Immers in het gemeenteverslag 
over het jaar 1860, werd door Burgemeester en 
Wethouders, blijkbaar met voldoening, gewezen op 
de uitkomst die door den verkoop van gemeente
grond was verkregen, want zij zeiden, o. a.: //dat 
de gemeente mitsdien kan geacht worden de ver
vreemding der bedoelde eigendommen, op eene voor-
deelige wijze te hebben bewerkstelligd." 

Toch werden in dat jaar ruim 2'/i hectare verkocht, 
door elkander tegen ƒ 1.12 per M 2 (22.852 M* voor 

ƒ 26.599.50). 
Ook vroegere en zelfs nog volgende verslagen 

toonen eene gelijke tevredenheid aan over de gelde
lijke uitkomsten op bovenvermelde wijze verkregen. 
Elk ontvangen bedrag werd bijna uitsluitend tot 
schulddelging aangewend. 

Dit belangrijk verschil in opvatting, waarop ik 
zooeven wees, wensch ik hieronder nog nader te 
doen uitkomen. 

Op 1 Mei 1S61 stelde dc Gemeenteraad in han
den der Commissie van voorbereiding der stads 
publieke werken een plan van den toenmaligen 

13 
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Wethouder voor dc publieke werken, den lieer Mr . 
I. J . T E D I N G V A N B E R K H O U T , strekkende tot ver
betering van het publiek verkeer in het oude ge
deelte der stad, welke Commissie onder dagteeke-
ning van 15 October daaraanvolgende, haar verslag 
uitbracht, waarbij werd voorgesteld: 

1°. l iet ontwerp tot verbreeding van eenige stra
ten in de oude stad, zooals het daar lag, voorhands 
niet in behandeling te nemen. 

2°. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen, 
om zoodra de plannen, betreffende eene verbreeding 
der Halsteeg, door een ingezetene voorgesteld, waren 
ingekomen, die onmiddelijk ter kennis van den 
Raad te brengen. 

3°. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen 
een ontwerp in te dienen van verbreeding der 
Muntsluis. 

Burgemeester cn Wethouders zeiden verder, dat 
bij het einde van dat jaar in deze zaak nog geen 
besluit was genomen cn evenmin de meer uitge
werkte teekeningen en begrootingen tot amotie der 
perecelen in de Hal- en Pijlstegen waren ingekomen, 
ofschoon daarvan reeds in het vorig verslag was 
melding gemaakt. 

In datzelfde jaar 1861 werden door Dr. S A R P H A T I 
de plannen ingediend tot verplaatsing der asch- eu 
vuilnisbelt, toen bij de Wecsperpoort, binnen den 
bebouwden kom der gemeente gelegen, zoomede tot 
verfraaiing van den omtrek van het Paleis voor 
Volksvlijt, en werd door den Raad tot volvoering 
van het eerste voorstel besloten en Dr. S A R P H A T I 
uitgenoodigd om van voormelde verfraaiing meer 
uitgewerkte plannen in tc leveren. 

Ondanks dus uit de bovenvermelde voordracht 
van den wethouder voor dc publieke werken duide
lijk bleek, dat de behoefte aan verbetering der oude 
stad zich dringend deed gevoelen, cn dc door S A R 
PHATI aangevraagde Concessie tot verfraaiing van 
den omtrek van het Paleis voor Volksvlijt, eene 
hoogst belangrijke uitbreiding der stad langs hare 
zuidzijde op 't oog had, werden dat jaar toch nog 
door het gemeentebestuur ettelijke bunders grond voor 
geringe prijzen van dc hand gezet. Onder anderen 
had de verkoop plaats van ruim 33 hectaren ge
meente-eigendommen buiten de grenzen onzer stad 
gelegen. Bijna 1V« hectare werd binnen dc gemeente 
verkocht tegen / 1.47 per M ' . , onder welken prijs 
begrepen waren vijf perceelen (350.031 M". voor 

ƒ 72029). En toch wezen Burgemeester en Wethou
ders op de gunstige uitkomsten in dat jaar weder 
ten bate der gemeentekas verkregen. 

Den 18 Juni 1862, verkreeg Dr. S A R P H A T I de 
Concessie tot het bebouwen en verfraaien van den 
omtrek van het Paleis voor Volksvlijt, de Amstcl-
oevers, enz. Den 20 Augustus daaraanvolgende be
sloot de Gemeenteraad tot verbreeding der Muntsluis, 
door amotie van twee perceelen op den hoek van 
het Schapenplein. 

In datzelfde jaar diende Mr . W. K . VAN D E K 
B R E Ü G E N een plan in, namens den heer P O R T M A N 
te Parijs, strekkende tot uitbreiding der stad aan 
den IJ kant, waarop echter door den Raad dc be
slissing werd verdaagd tot na de eindbeslissing in 
zake dc doorgraving van Holland op zijn Smalst. 

Niettegcstaande al die onmiskenbare teekenen van 
behoefte aan uitbreiding onzer stad, werden er dat 
jaar weder ruim l'/« hectare stadsgronden verkocht 
die nog geen gulden de M \ opbrachten (15517 M ' . 
voor J 14S52). 

Na 1S62 is men echter, ofschoon langzamerhand, 
gaan inzien, dat de vervreemding van zooveel kost
baar gemeente-eigendom de geregelde uitbreiding 
onzer gemeente ten slotte moest bcnadcclen. Dit. 
gevoelen won meer cn meer veld toen onze ingeef ° 
nieur V A N N I F T R I K in 1867 zijn plan tot uitbreiding 
van Amsterdam had ingediend. De toenemende be
weging tot aanleg van nieuwe wijken langs de oude 
stad, vooral in de laatste 10 of 12 jaren, heeft dit 
ten volle bevestigd. Thans heeft men leeren inzien, dat 
het verkoopen van stadsgronden met nauwgezet over
leg cn dan nog zeer spaarzaam dient te geschieden. 

Een tweede plan tot uitbreiding van Amsterdam 
werd door den heer J . K A L F F , den directeur van 
publieke werken, ingediend en iu Februari 1877, 
op enkele vakken na, door den gemeenteraad vast
gesteld. De bezwaren, die zich nu reeds van tijd 
tot tijd hebben voorgedaan in het verkrijgen van 
overeenstemming omtrent de gemeentebelangen en 
die van particulieren hebben mede tot mijne hier
boven uitgesproken meening aanleiding gegeven; 
zij zullen het tegenwoordig Gemeentebestuur doen 
gevoelen, dat de verkoop in vorige jaren van zoovele 
gemeentegronden aan de regelmatige tenuitvoerleg
ging van het uitbreidingsplan ernstige hinderpalen in 
den weg zal stellen, waartegen de strengste politiever
ordeningen niet altijd zullen blijken bestand te zijn. 

In 1803 werd door den heer J . G A L M A N een 
plan ingediend van een brug over het Y en ter 
vergrooting van de stad aan de Yzijde, doch weder 
aangehouden in afwachting der beslissing in zake de 
doorgraving van Holland op zijn Smalst. 

Door Dr. S A R P H A T I werd een begin van uitvoe
ring gegeven aan de hem verleende concessie, tot ver
fraaiing van den omtrek van het Paleis voor Volksvlijt, 
In dat jaar had tevens de aanbesteding plaats der 
zandaanplemping voor den bouw van het Amstel-Hotel. 

Met den minister van oorlog kwam eene overeen
komst tot stand, betreffende de verplaatsing van de 
kazernen cn de stallen. 

Twee verschillende plannen werden ingediend om 
paardensporen in de stad aan te leggen, die echter 
niet tot rijpheid zijn gekomen. 

Den 16 d c n Augustus 1864 werd het Paleis voor 
Volksvlijt plechtig geopend, in tegenwoordigheid van 
Z . K . H . Prins F R E D E R I K der Nederlanden cn van 
eene talrijke schaar genoodigden. 

Den 15 d c n Juni 1865 had de opening plaats van 
het Ri j - en Wandelpark, thans ons Vondelpark: 
een ontwerp van een onzer verdienstelijke stadge-
nooten, den heer C. P . V A N E E G H E N , die in 't 
begin van 1864, zich met een dertigtal onzer aan
zienlijkste ingezetenen had verecnigd om aan dit 
denkbeeld uitvoering te geven. De aldus gevormde 
Commissie nam haar werk krachtig ter hand en 
inocht spoedig daarna hare verrichtingen niet goeden 
uitslag zien bekronen. 

Het denkbeeld om Amsterdam met eene wandel
plaats te begiftigen was reeds vroeger meermalen 
ter sprake geweest. TOBIAS V A N D O M S E L A A R , die 

den uitleg onzer stad in 1657, breedvoerig heeft 
beschreven, zegt, o. a. 

//Hier en boven is er nog gesproken van een rede
lijk wyde Buyten Singelgracht door 't landt tc gra
ven ; deze zou hondert gaarden van dc genoemde 
Singelsloot afleggen, en rontoin de gansche stadt 
loopen— Aan de buytendste kant van deze Sin
gelgracht of Wetering zou men een wegh of laan 
met verscheyden rijen hoornen beplant, kunnen 
maken om met karossen, koetzen, speelwagens, kar
ren en paarden te bereiden; beneffens een vermake
lijk voetpadt voor de wandelaars, so mede een trek-
weg nevens 't water, om deze vaart met speeljachten, 
sloepen en schuyten, door paarden of menschen te 
trekken, tot believen en vermaak voor diegene die 

genegen zijn om de versche lucht te scheppen. 
Buyten deze beplantingen zou het ieder vrijstaan 
om Hofsteden, Boomgaarden, Lusthoven, Tuynen, 
Huyzen, Lakenramen en alles te maken naar zijn 
believen. Voorwaar, eene loffelijke, lustige en ver
makelijke zaak, zoo voor de stad als de gemeente, 
zoo grooten als kleynen. . . . doch of zulks voortgang 

Ij zal nemen, zal ons de tijd leeren." 
Ook Koning L O U E W I J K had de verfraaiing onzer 

stad zeer ter harte genomen. In de Plantage had 
hij een koninklijken tuin willen doen aanleggen, 
doch aan dit denkbeeld is niet verder uitvoering ge
geven, dan de stichting eener Diergaarde, die echter 
onmiddelijk na zijn troonsafstand werd verkocht. 
Wel werden onder zijne regecring de hooge 
muren der wallen geslecht die onze stad aan de 
zuidzijde insloten, en wandeldreven aangelegd eerst 
bij de Muider- cn Weesperpoorten en later bij de 
Wetering-, Zaagmolens- en Willemspoorten. 

Mr . F . A . V A N H A L T , , indertijd Minister van 
Finantiën en van Buitenlandsche Zaken, had tijdens 
hij te Amsterdam woonde, mede een plan ontworpen 
om een groot park aan te leggen in den Binnen-
dijkschen-Buitenvelderschen polder, ongeveer op 
dezelfde plaats waar het tegenwoordige is gesticht, 
maar ook dit ontwerp is onuitgevoerd gebleven. 

In den loop van datzelfde jaar 1865 werd het blok 
van 14 woonhuizen voltooid, thans het Oost-einde 
en een ander blok begonnen, nu bekend als het 
West-einde, beide behoorende tot de concessie S A R 
P H A T I . Tevens werd van verschillende andere zijden 
het bouwen van woningen voor alle standen onder
nomen; o. a.: een blok van 17 huizen in de Plan
tage, tusschen de Midden- cn Fransche-lanen, een 
blok van 7 woonhuizen aan dc Schans bij de Wetering-
poort, en onderscheidene blokken arbeiderswoningen. 

De verkoop van gemeentegronden werd dit jaar 
spaarzaam voortgezet, met uitzondering van eene 
uitgestrektheid nabij het Paleis voor Volksvlijt, aan 

I de Vest gelegen, groot ruim 8 hectaren (30.7071'» M S . ) 
die voor / 3000.—, of ongeveer 10 cent per M : . , 
aan Directeuren van gemeld Paleis werd afgestaan. 

In 1806 werd dc heer Mr. J . M E S S C H E R T V A N 
' V O L L E N H O V E N , als Burgemeester opgevolgd door den 

heer Mr . C. F O C K , en trad Mr. H E R M A N J . V A N 
L E N N E P , als Wethouder voor de publieke werken op, 

' in de plaats van den heer M r . I. J . T E D I N G V A N 
B E R K H O U T . 

13* 
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De heeren K U I N D E R S en OUTSHOORN dienden een plan 
in om de Middenlaan der Plantage in rechte richting te 
verlengen tot aan den Dam. Een soortgelijk ontwerp 
werd aangeboden door den heer I. J . S C H O L T E N . 
Beide plannen, door Mr. J A C O B V A N L E N N E P bestreden, 
zijn echter nimmer in ernstige overweging geweest. 

Dit jaar had de in gebruikstelling plaats der 
Oosterbegraafplaats, die met veel moeite cn kosten 
was tot stand gekomen. Thans, geen 12 jaren daar- | 
na, heeft men reeds lang de wenschelijkheid betoogd 
om die weder op te heffen. Men kan bezwaarlijk 
aan eene geregelde uitbreiding aan die zijde der | 
stad denken, zoolang niet tot die opheffing is beslo
ten, te meer omdat, ingevolge de wet, ecue begraaf
plaats nadat zij gesloten is, 10 jaren onaangeroerd 
moet blijven liggen en na dien tijd de grond tot 
bezaaiing of beplanting mag worden gebruikt, mits 
hij niet dieper dan een halve meter worde vergraven. 
Uitgraving tot meerdere diepte is binnen 30 jaren 
na de sluiting niet veroorloofd, tenzij Gedeputeerde 
Staten daartoe de vergunning geven. 

Dezelfde bezwaren gelden ook voor de Wester- I 
begraafplaats, die eenigen tijd vroeger in gebruik 
was genomen. 

Het is te wenschen dat ons Gemeentebestuur spoe
dig eene juiste oplossing zal weten te geven aan 
deze inderdaad nioeielijke kwestie. 

Met door den ingenieur V A N N I F T R I K ontworpen 
plan tot uitbreiding onzer stad, werd in 1S07 niet 
welbehagen door den Wethouder voor de publieke 
werken ingediend. Terecht zcidc de wethouder Mr . j 
H E R M A N J . V A N L E N N E P daarbij: 

«dat eene uitbreiding op groote schaal te wachten L 
is, cn dat het de plicht is van het tegenwoordig 
bestuur, om die zoo spoedig mogelijk voor te be
reiden cn tc leiden." 

Die eerste goede stap uitvoeriger te bespreken 
zou zeer aangenaam cn wcnschclijk zijn, maar ons 
te ver leiden. 

In 1807 werd een begin gemaakt met den aanleg 
der Vondelstraat, ofschoon reeds in 1SG5 met bouwen i 
aldaar was begonnen, cn door de maatschappij «de 
Bouwkas" een blok van 08 arbeiderswoningen ge
bouwd buiten dc Utrechtsclic poort. Op dc Boter
markt (thans Reiubrandtsplcin) werd dc bcnoodigde 
ruimte aangevraagd, voor het bouwen van een Schouw
burg; dc onderhandelingen die daarover zijn gevoerd, 
hebben echter tot geene gunstige uitkomst geleid. 

In 186S is de heer Mr . C . EOCK als Burgemees
ter opgevolgd door den heer Jhr. Mr. C. J . A . D E N T E X . 

Reeds hierboven maakte ik melding van den ver
koop der bouwterreinen in de Damstraat, hetgeen 
in dit jaar plaats vond. In gemeld jaar werd een 
begin gemaakt met de demping van een gedeelte 
der Achtergracht, thans de Ealckstraat en een deel 
van het Frederiksplein. 

Dc Gemeenteraad besloot in 1809, na ingewonnen 
advies van den ingenieur T H O M A S J . S T I E L T J E S , tot 
goedkeuring van liet plan der Hooge Regecring om het 
Centraal-personenstation te plaatsen in het Open-
ha ven front en het Centraal-goederenstation in de 
Rietlanden, en op voorstel van den Wethouder voor 
de publieke werkeu, om een gedeelte van het plan 
tot uitbreiding der stad uit te voeren, namelijk: de 
aanleg cencr gracht en daar langs liggendcn hoofd
weg, beide van 30 meters breedte, tusschen de 
Utrechtsclic- en Leidschepoortcn, ter vervanging van 
de bestaande Buitensingelgraclit en den weg, benevens 
de aanleg van eenige straten, ter breedte van 15 
nieters in het verlengde der Vijzelgracht, aan de 
oostzijde der oude Wetering cn eene ter verbinding 
van laatstgenoemden weg en het Noordelijk Zaag
molenspad. 

Verder werd besloten tot het doen der noodigc 
stappen bij hooger bestuur ter bevordering van het 
indienen van wrets-ontwcrpcn tot onteigening van 
gronden in dc polders, ten behoeve van den aanleg 
van straten en van bouwterreinen aan weerszijden 
van die straten, geschikt tot het bouwen van ge
noegzaam hoog gelegen woningen in die polders. 

Op dit laatste besluit wensch ik voor ecnigc oogen-
blikkcn uwe aandacht te bepalen. Het was een 
gevolg der dringende noodzakelijkheid om een ge-
regelden toestand te verkrijgen, naar aanleiding der 
steeds toenemende aanvragen tot bouwen. Het bracht 
eene algchecle ommekeer in de tot nu toe gevolgde 
wijze tot uitbreiding onzer gemeente. 

Reeds in het daarop volgend jaar, 1870, werd 
door het gemeentebestuur krachtig de hand geslagen 
aan die uitbreiding door het aanleggen van wegen 
in den Binncndijkschen Buitenveldcrschen polder 
tusschen de Utrechtsclic- cn Wcteriiigpoorten; daaren
boven werd in dc raadsvergadering van 14. Decem
ber van dat jaar besloten: 

1°. Tot goedkeuring, vaststelling en aanleg van 
wegen in dien polder. 

2°. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen, 
om te trachten door minnelijke schikking den eigen
dom te verkrijgen van de daarbij aangewezen per-
ceelen. 

3°. Hen te machtigen, om, zoo noodig, bij hooger 
bestuur aan te vragen de indiening eener wet, ver
klarende dat de aanleg van eenige wegen in den 
Binnendijkschen Buitenvelderschen polder aan den 
buitenrand der stad, aangewezen op de daarbij over
gelegde teekening, een werk van algemeen nut zij, ten 
einde met behulp dier wet over te gaan tot de voor 
den aanleg dier werken noodige onteigening van de 
perccelen, gelegen in deze gemeente, volgens de 
daarbij aangewezen kadastrale nommers. 

Tengevolge van dit besluit, hebben B. en W . 
zich toen gewend tot hooger bestuur, ten einde 
door de wet de onteigening tc doen uitspreken der 
perccelen, die niet door minnelijke schikking konden 
worden verkregen. Een daartoe strekkend wets
ontwerp werd bij Koninklijke boodschap van IS Jul i 
1871 aan dc volksvertegenwoordiging aangeboden en 
den 2 c n November daaraanvolgende vastgesteld. 

Een nader Koninklijk besluit van 29 Apri l 1872 
wees de perccelen aan, welke in de onteigening 
waren begrepen. Van eenigen dier perceelen werd 
de gemeente nog in den loop van dat jaar door min
nelijke schikking eigenares, doch de overigen, die 
zonder procedure niet te verkrijgen waren, kwamen 
pas in het daaropvolgend jaar in 't bezit der ge
meente, zoodat op het einde van 1S73 eindelijk de 
beschikking was verkregen over al dc terreinen noo
dig voor de uitbreiding der stad in den Binnen
dijkschen Buitenvelderschen polder, tusschen de 
Utrcchtsche- en Wcteriiigpoorten. 

De gegevens hebben mij ontbroken, om de opper-
vlakte van al die onteigende perceelen te kunnen 
opmaken. Dc sommen daartoe besteed, bedroegen 
/ 259.948.92, met inbegrip der opstallen. 

Den IS1 1 0" Juni 1873, besloot de Gemeenteraad 
andermaal, om bij de Hooge Regecring de onteigening 
aan te vragen der perceelen in het gedeelte van 
den Binnendijkschen Buitenvelderschen polder, ge
legen tusschen de Wetering- en Lcidschepoorten, en 
vóór nog het jaar IS74 ten einde was, werd het 
desbetreffend wetsontwerp door de beide kamers der 
Staten-Generaal aangenomen en door den Koning 
bekrachtigd. 

Naar aanleiding van 't Koninklijk besluit van 

li 19 Maart 1875, houdende eindaanwijzing der te 
onteigenen perceelen, werden minnelijke schikkingen 
aangeknoopt met de eigenaars van al die perceelen. 

1 Tengevolge daarvan had de gemeente bij het einde van 
1870 den eigendom verkregen van bijna 11 hectaren, 
die, met inbegrip der opstallen, de som van j 523.454.79 

i vorderden. 
Met 22 eigenaars bleek geene minnelijke schik

king mogelijk, en tegen hen werd eene rechtsvor
dering ingesteld. Dc uitslag hiervan is mij niet 
geheel bekend, aangezien het Gemeenteverslag over 
het afgeloopen jaar nog niet is verschenen; alleen 

i van het proces met de firma G R I T T E R S - D O U U L E T 
gevoerd kan ik eenige bijzonderheden niededeclen. 
Door de gemeente was aan gemelde tinna aangebo-

| den eene som van ƒ 195.000, terwijl door de 
rechtbank in December van het vorig jaar de ont-
eigeningssom is bepaald op ƒ 320.231.50 voor 
ongeveer 17» hectare grond en water, daaronder 
begrepen de opstallen enz. cn f 30.011.— als scha
devergoeding voor den loopenden erfpacht. Derhalve 
ruim / 200.000.— per hectare. 

Ik zou te wijdloopig worden, indien ik hierbij 
de geschiedenis zou gaan beschrijven der onteige
ningen die aanleiding hebben gegeven tot verbree
ding der Stil-, Korte Gasthuisniolen- en Beursstegen ; 
alleen wil ik hier nog mededeelen dat de totale 
kosten van aankoop der 19 perceelen in de twee 
eerstgenoemde straten / 320.297.S7 hebben beloopen. 

Thans wensch ik nog even terug te gaan tot het 
jaar 1870, om met enkele woorden dc belangrijkste 
feiten sedert dien tijd tot op den huidigen dag in 
herinnering tc brengen. 

In dat jaar besloot de Raad, om bij de demping 
der Looijersloot, eene proef te nemen met het stel
sel van afvoer der faecaliën volgens C u . F . L I E R N U R , 
welke proefneming tot verdere uitbreiding heeft aan
leiding gegeven. 

Door den Wethouder voor dc publieke werken 
werd ingediend een bij hem ingekomen plan tot 
den aanleg van een algemeen rioolstelsel, opgemaakt 
door den stads-ingenicur. Volgens dat plan, naar 
het zoogenoemde spoelstclsel ontworpen, zullen al 
de faecale en andere onreine stollen afgeleid worden 
in een rioolnet, dat die stollen, door middel van een 
groot vcrzainelriool, buiten dc kom der gemeente 
voert. Dit plan werd in handen gesteld eener Com
missie van deskundigen, doch tot heden is deze 
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belangrijke vraag nog niet tot oplossing gekomen. 
Met het bouwen van nieuwe woonhuizen op alle 

punten aan den buitenrand der oude stad werd dit 
jaar, en ook de volgende jaren onophoudelijk voort
gegaan. 

In 1871 werd de uitbreiding der stad vooral in 
den Binnendijkschen Buitenvelderschen polder krach
tig onder handen genomen. 

In 't jaar 1872 trad de heer Jhr. G. A . T I M D A L 
als Wethouder voor de publieke werken op. Voor de 
nieuwe inrichting der brandweer werden eenige 
maatregelen getroffen en de heer P. W . S T E E N K A M P 
tot kommandant benoemd. 

In 1873 werd de heer J . K A L F F als directeur 
der publieke werken aangesteld; het plan tot uitbrei
ding der stad in den Over-Aiustelschen polder werd 
mede in dat jaar vastgesteld (concessie N . R E D E K E R 
B I S D O M ) . 

Het daaropvolgend jaar werd de heer Jhr. G. A . 
T I N D A L als Wethouder vervangen door den heer 
Dr. C. E . H E Y N S I U S . 

Evenals in de laatste jaren, had in 1874 de 
verkoop van gemeentegronden zeer spaarzaam plaats, 
en werden onderscheidene aanvragen tot aankoop 
van terreinen, gelegen aan den buitenring van of 
buiten de stad, afgewezen met 't oog op de plan
nen met de uitbreiding der stad in verband staande. 

Door den heer J . I I I L M A N was reeds in 1871 eene 
welgeslaagde poging gedaan om onze stad in het 
bezit te stellen van een meer geschikten schouwburg, 
door vergrooting en verbetering van den bestaanden. 
De voltooiing had in dit jaar plaats. 

In 1875 werd de verbreeding der Stilsteeg en 
der korte Gasthuismolensteeg grootendeels tot stand 
gebracht. Tevens werd het Damrak verbreed. Een 
begin werd gemaakt met het aanleggen der handels
kade voor den Oostcrdoksdijk en het maken der 
Houthaven aan het westelijk deel der stad. 

Het afgesloten park op het Rembrandtplein, vroe
ger onze Botermarkt, kwam mede tot stand. 

Van de verdere uitbreidingen in 1870 vallen 
hoofdzakelijk te vermelden: die in den Binnendijk
schen Buitenvelderschc en Over-Amstelsche polders. 
In dat jaar werden ruim VU hectare gemeente-
eigendommen, meest als bouwterreinen, verkocht, door 
elkander tegen ƒ 12.30 per M s ' (17724.40 M 2 . voor 
/ 210.308.17.) 

In 't begin van 1877 volgde onze tegenwoordige 

Wethouder voor de publieke werken, de heer F . C. 
T R O M P , den heer Dr. C. E . H E Y N S I U S op. 

Belangrijke raadsvergaderingen hadden plaats over 
het, door den heer K A L F F aangeboden, uitbreidings
plan hetwelk op enkele vakken na, werd vastge
steld. 

De verbreeding der Munt- en Doelensluizen kwam 
tot stand, in verband met de amotie der huizen op 
het Schapenplein, thans Sophiaplein. 

Met den bouw van het nieuwe Museum werd een 
begin gemaakt. 

Aan de buitenzijde van den Westerdoksdijk wer
den binnen weinige maanden twee groote aanleg
steigers aangebracht. 

Verder besloot de Raad tot de oprichting eener 
algemeene slachtplaats en het verplaatsen der Vee

markt naar de Rietlanden. 
Van het pas ingetreden jaar valt nog niet veel 

te vermelden; ik ben dus genaderd aan het einde 
van mijn algemeen overzicht, waarbij ik vermeen de 
voornaamste feiten van den laatsten tijd met be
trekking tot Amsterdam's uitbreiding herinnerd te 
hebben. 

Er blijft nu nog over eenige statistieke gegevens 
te leveren van het aantal inwoners, in verband met 
dat der huizen, sedert het begin der 16° eeuw, tot 
het einde van het afgeloopen jaar. Die cijfers heb 
ik weder in ronde getallen aangenomen, eerstens 
omdat die gemakkelijker zijn na tc gaan, en ten 
andere, omdat de bevolkingsregisters, ofschoon vooral 
in den laatsten tijd met veel nauwkeurigheid bewerkt, 
toch gebleken zijn niet altijd juist te wezen. A l 
mocht dit nu aan de volledigheid eenigszins schaden, 
voor onze algemecne beschouwingen komen zij mij 
echter voldoende voor. 

Volgens P. H . W I T K A M P ' S Aardrijkskundig Woor
denboek van Nederland, telde Amsterdam in : 

1515 ruim 2500 huizen. 
1032 // 15500 // 
1732 // 26000 // 
1710 // 20300 n 
1840 II 24500 // 
1800 // 27000 // 

Dit laatste cijfer is echter te hoog, zooals straks 
zal blijken, ofschoon het genomen is naar aanleiding 
eener officiéele opgave. 

In 1032 werd derhalve het aantal huizen opruim 
15500 geschat, maar van het aantal inwoners is 

niets vermeld; wel van het jaar 1030, toen dit aan
tal werd begroot op ruim 115.000 zielen. Wanneer 
men dit verschil van 2 jaren niet in rekening brengt, 
dan verkrijgt men bij vergelijking dier beide getallen, 
voor ieder huis gemiddeld bijna 7.5 bewoner. 

In 1740, waren er ruim 20.300 huizen en ruim 
200.000 inwoners, of 7.0 bewoners per huis. 

In 1840 is het aantal huizen geschat op 24500, 
eu zullen er, bij vergelijking van het bekende aantal 
zielen in 1830 en 1846, toen ongeveer 208.000 in
woners zijn geweest, makende alzoo per huis 8.5 
bewoner. 

Den laatsten December 1877 waren er ruim 302.000 
inwoners en ruim 29000 huizen, zoodat toen kon 
gerekend worden gemiddeld op 10.5 bewoner per huis. 

Het aantal bewoners per huis, was dus: 
In 1032, bijna 7.5. 
// 1740, n 7.6. 
" 1840, // 8.5. 
" 1877, // 10.5. 

Men ziet uit deze cijfers, dat de inwoners meer 
en meer zijn opeengedrongen. Dit laat zich trouwens 
verklaren, want toen Amsterdam in zijne wording 
was, waren de huizen veel lager dan tegenwoordig. 

Met het oog op de hierboven genoemde getallen, 
waag ik het, eenige onbekende cijfers als bekend te 
veronderstellen, en dan zou men kunnen aannemen: 
In 1515 ruim 2500 huizen met ruim 18.000 zielen. 
n 1632 a 15500 // // » 110.000 a 
II 1732 II 20000 // // ,/ 190.000 * 

a " 217.000 // 
a ongev. 208.000 // 
" bijna 223.000 // 
// ongev. 245.000 // 
" bijna 272.000 // 
« // 290.000 // 
a ruim 302.000 n 

it 1790 ongev. 27000 i, 
II 1840 ruim 24500 
// 1850 ongev. 25000 , 
n 1S60 bijna 20000 i, 
a 1S70 ruim 27000 , 
// 1875 // 28000 / 

einde 1877" 29000 -
In December 1S74 is, bij de nieuwe noinnieiïng 

der huizen, het aantal vrij nauwkeurig bepaald ge
worden. 

Toen is gebleken dat in onze gemeente 27.915 
huizen waren. Van 1875 tot en met 1S77 zijn er 
bijgekomen 1201 huizen, zoodat op het einde van 
het vorig jaar 29.170 huizen als bewoonbaar mogen 
worden aangenomen. 

Van 1867 tot en met 1877, derhalve in een tijds
verloop van elf jaren, zijn 2820 nieuwe huizen ter 
bewoning geschikt verklaard, of gemiddeld 256 per 

jaar; de laatste vijf jaren hebben echter meer ge
leverd dan de voorgaande. 

Van het jaar 1849, met de derde tienjarige volks
telling tot het einde van 1877, of in 28 jaren, is 
de bevolking van Amsterdam met ruim ^0.000 zielen 
toegenomen, zijnde bijna 3000 zielen per jaar. Die 
toeneming is echter in de laatste jaren het sterkst 
geweest, want van 1S70 tot 1877 zijn er ongeveer 
30,000 zielen bijgekomen, zijnde ongeveer 1300 
per jaar. 

Wanneer men nu de hierboven door mij aange-
gevcne statistiek van het aantal bewoners in ieder 
huis zou kunnen toepassen, namelijk 10.5 per huis, 
dan is het gemakkelijk na te cijferen hoeveel huizen 
er elk jaar bijgebouwd dienen te worden om aan 
de behoeften der toenemende bevolking te kunnen 
voldoen. 

Maar deze verhouding gaat niet zuiver op. 
Immers, de grootste behoefte voor dit oogenblik 

I is aan woningen voor den burger- cn den arbeidenden 
stand. Als men dan aanneemt, dat in soortgelijke 
huizen, 3, 4, ja! tot 0 en 7 gezinnen wonen, mag 

\ men veilig het aantal bewoners van die perccelen 
I op 20 a, 25 stellen. Maar zelfs dan nog kunnen 

er jaarlijks 200 ii 250 huizen worden bijgebouwd 
om aan de steeds klimmende bevolking, volgens de 
uitkomsten der zeven laatste jaren, behoorlijke huis
vesting tc verschaffen. 

Men zal zich den woningnood voor de arbeidende 
klasse nog wel herinneren, die eenige jaren geleden 
heerschte. Alhoewel daarin reeds is tegemoet ge
komen, blijft die nood nog altijd bestaan. 

Dit blijkt mede duidelijk uit het aantal bewoonde 
kelders. 

In December 1873 is omtrent dc kelderwoningen 
een zeer belangrijk en uitgewerkt verslag uitgebracht 
door de Gezondheidscommissie. Uit dat verslag blijkt, 
dat er op 1 Mei 1873 in Amsterdam 4985 bewoonde 
kelders waren, met 20.644 bewoners. 

Bij het onderzoek dier verblijfplaatsen heeft de 
Commissie zeven kenmerken van onbe woon baarheid 
aangenomen, die door haar te recht zijn genoemd: 
de zeven hoofdzonden der kelders. 

Onder het bovengenoemd aantal van 4985 kelder
woningen werden 3650 onbewoonbaar verklaard, 
als voor de gezondheid nadeelig, terwijl dc overige 
als onschadelijk of althans minder schadelijk voor de 
volksgezondheid, het laatst aan de beurt zullen be-
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hoeven te komen om tot bewoning afgekeurd te 
worden. 

De Commissie verklaarde, dat het in 't belang 
der volksgezondheid wenschclijk zou zijn alle be
woonde kelders, dat is, alle beneden de aangren
zende straat gelegene uit eene enkele verdieping 
bestaande afzonderlijk bewoonde verblijven, onbe
woonbaar te verklaren. Zij begreep echter dat liet 
voorshands niet kon geschieden, omdat in weerwil 
van den aanbouw der arbeiderswoningen, hier ter 
stede nog altijd woningnood voor de lagere volks
klasse blijft bestaan en door eene plotselinge on
bewoonbaar-verklaring van kelders op groote schaal, 
duizenden van dak en huisvesting zouden worden 
beroofd. Met het oog op dat bezwaar, stelde de 
Commissie voor: naarmate de aanbouw van arbeiders
woningen dit veroorlooft de kelderwoningen af te 
keuren, te beginnen niet die, welke aan de meeste 
hoofdzonden lijden. 

Zooals bekend is heeft de Gemeente zelve deze 
dringende aangelegenheid mede ter harte genomen. 

Naar aanleiding van het verslag der gezondheids
commissie werd in 1874 op voordracht van Bur
gemeester en Wethouders besloten om / 1.800.000 
beschikbaar te stellen voor het bouwen van arbeiders-
en burgerwoningen. Deze som is onder eenige 
voorwaarden ter beschikking gesteld van de Amster-
damsche Vereeniging voor den bouw van arbeiders
woningen. Door gemelde vereeniging zijn reeds aan 
de Marnixstraat gebouwd 3 blokken voor 280 ge
zinnen, die allen gretig huurders hebben gevonden, 
terwijl met het bouwen van nieuwe blokken in 
andere gedeelten der stad zal worden voortgegaan. 

Behalve door deze Vereeniging zijn door tal van 
particulieren in de laatste jaren vele soortgelijke 
woningen gesticht, zoodat dc woningnood, die eenige 
jaren geleden heerschte, eenigszins is verminderd. 
Dientengevolge zal door het Gemeentebestuur in den 
loop van dit jaar een begin van uitvoering worden 
gegeven aan het onbewoonbaar verklaren van meer 
dan 100 kelderwoningen, die als het gevaarlijkst 
worden geacht voor de volksgezondheid. 

Alhoewel ik getracht heb in mijne voordracht 
alles op te nemen wat der vermelding waard was, 
ben ik evenwel zeker, dat vele bizonderheden mij 
nog ontsnapt zijn. 

Van vele nuttige instellingen, die inderdaad onze 
belangstelling ten volle verdienen, heb ik geen ge

wag gemaakt, o. a. van de onderscheidene inrich
tingen voor onderwijs, waaraan, in dc laatste jaren 
vooral, ccne zoo gelukkige uitbreiding is gegeven 
en waarop onze stad met recht trotseh mag zijn. 

Eene instelling, die ter bevordering der gezondheid 
en der reinheid reeds zooveel goeds heeft gesticht, 
wil ik nog met een enkel woord in het geheugen 
roepen. Zij is de Duinwatermaatscbappij. Opgericht 
den 11 Juli 1851, heeft zij sedert het groote nut 
van haar bestaan bewezen. Den 11 November 1851 
werden de werkzaamheden voor den aanleg der 
bassins en der leiding in de duinen aangevangen, 
welke plechtigheid door Z. K . II. den Prins van 
Oranje weid volbracht. l iet gezonde en zuivere 
duinwater was reeds den 31 Mei 1853 verkrijgbaar 
aan de fontein buiten de Willenispoort, en den 12 
December daaraanvolgende waren de werkzaamheden 
zoover voltooid, dat het water in de huizen kon 
worden geleverd. 

Hiermede wensch ik tc besluiten. Moge deze 
korte schets bij u allen even aangename herinnerin
gen hebben opgewekt als bij mij en de overtuiging 
versterken, -dat al hetgeen tot stand is gebracht dei-
hoofdstad des rijks ten goede moet komen. 

A l mag Amsterdam niet meer de bloeiende koop
stad der 17e eeuw genoemd kunnen worden, toch 
moeten alle krachten ingespannen blijven om haar 
vooruit te brengen. 

Het kanaal door Holland op zijn Smalst mag wel 
als een der groote factoren voor onze hernieuwde 
welvaart aangemerkt worden. Veel wordt cr voorbe
reid om bij de algeheele voltooiing van dien nieu
wen handelsweg gereed tc zijn. Aan de oprichting 
van drooge dokken, waarin de grootste zeekasteelen 
zullen opgenomen kunnen worden, is reeds de hand 
geslagen; tal van andere inrichtingen met scheepvaart 
handel en nijverheid in verband staande, zullen zich 
evenmin laten wachten. Dc stoomvaart breidt zich 
meer en meer uit. De betrekkingen met onze Over-
zceschc bezittingen zijn reeds nauwer verbonden cn 
gemakkelijker gemaakt door de oprichting van ge
regelde pakketvaarten, waaronder de Stoomvaart
maatschappij «Nederland," met onzen P R I N S H E N D R I K 

aan de spits, eene eerste en waardige plaats be
kleedt. Jammer, dat de vele pogingen in 't werk 
gesteld tot verbetering van de vaart naar den Rijn 
nog steeds op eene goede oplossing blijven wachten. 

Laat ons echter vertrouwen, dat ook deze belang

rijke aangelegenheid, mede een der levensvoorwaarden moeten ons de overtuiging geven, dat stilstand, 
voor Amsterdam, spoedig in uitvoering werd gebracht. achteruitgang is, en dat alleen met inspanning van 

Bij al het goede van het tegenwoordige, mogen aller krachten Amsterdam kan worden teruggebracht 
wij ook dat van het verledene niet vergeten. Beide tot zijn alouden roem. 

DE GEMEENTEWERKEN VAN DORDRECHT. 
door don Heer J . A. V A \ DER KLOES, directeur der gemeentewerken aldaar. 

II. HET ZIEKENHUIS, 
(Mei zes platen, pi. X I — X V I , atmsivelijk pl. 1—6.) 

Toen ik in 1873 mijne tegenwoordige betrekking 
aanvaardde, was de kwestie van het bouwen van 
een nieuw ziekenhuis alhier, reeds eenige jaren aan 
de orde. 

E r was, tot tint doel, door de gemeente een ter
rein aangekocht gelegen aan den Vrieseweg, ter grootte ij 
van ruim 40 aren. Mijn ambtsvoorganger de Heer 
H . L I N S E had verscheidene schetsontwerpen voor 
den bouw van een ziekenhuis op dat terrein ver
vaardigd en ontving ik, kort na mijne komst alhier, de 
opdracht om een daarvan eenigszins meer uit te werken. 

Bij dat. ontwerp was het corridor-stelsel gevolgd. 
Het werd ter beoordeeling gesteld in handen 
van drie geneeskundigen, de heeren ü r . L . J . 
E O E L I N O , inspecteur van het Geneeskundig Staats- 1 

toezicht in Zuid-Holland, te 's Hage, D r . J . V A N D E R 1 

H O E V E N , geneesheer van het ziekenhuis te Rotter
dam en D ' . M . F . O N N E N , alhier. Hun rapport 
luidde ongunstig omtrent het ontwerp en het cor
ridorstelsel in het algemeen, terwijl het barakken-
stelsel met warmte door hen werd aanbevolen. 

Naar aanleiding van dat rapport werd mij den 
1<" December 1873 opgedragen, het vervaardigen 
van een voorloopig ontwerp van een ziekenhuis vol
gens het barakkenstelsel op het aangekocht terrein 
aan den Vrieseweg. 

l iet behoeft niet gezegd te worden, dat de studie van 
den ziekenhuisbouw eene zaak is van zoodanigen om
vang, dat iemand, die zich niet speciaal daarop heeft 
toegelegd, geruimen tijd noodig heeft om daar eenig-
zins mede vertrouwd te geraken. De litteratuur over 
dat onderwerp, met zijne talrijke onderdeden, vormt 

D l . X X I V . 

als het ware een bibliotheek op zich zelf. Het zou 
mij toen, nieuweling als ik was in mijne betrek
kina cn beladen met werkzaamheden tot voorberei-
ding van verschillende belangrijke werken, buiten en 
behalve den dagelijkschen dienst, voorzeker zwaar 
gevallen zijn met den gewenschten spoed een wel 
doordacht ontwerp zamen te stellen, zoo niet het 
toeval mij een hulpmiddel aan de hand had gedaan 
iu eene verhandeling, voorkomende in het Zeit-
schrift für Bauwescn (Jaargang X X I I I , 1873, bladz. 
306—342 en 438—492) geschreven door den heer 
E. P L A G E , architect te Metz, getiteld «Studiën über 
Krankcnhauser mit Anwcndung der daraus gewon-
nenen Rcsultate auf das Programm und die Vorar-
bciten des neu zu erbauenden Krankenhauses in 
Wiesbaden." 

De Heer P L A C E vangt dit hoogst belangrijk ge
schrift aan met de volgende woorden: 

//Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts ist 
//es das Bestreben von Behörden, Aerztcn and H u -
//manisten gewesen, die Bedingungen einer ratio-
//nellen Hospitals-IIygiene zu erforschen; nanient-
//lich haben die Bemühungen der Eranzosen dazu 
'/beiKetrnjTcn, das Ricbtige zu erkennen und weiter zu 

D O ' o 
//bilden; in ncuercr Zeit ist durch die vortrefnichen 
//Bemerkungen der durch ihre aufopfernde Kranken-
//pflege bekannten Miss Nightinggalc über Ilospi-
//taler, dann aber auch durch die Ausbildung 
//des Barackensystems wahrend des Amerikanischen 
//Krieges der Anstoss zu einer griindlichen Refor-
//niation des Krankenhauswescns gegeben worden." 

//Die Litteratur über diesen hochwichtigen Gegen-
14 
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//stand ist eine selir utnfassende und es gehort bei 
"dein unendliehcn maiinichfachen Detail ein zeit 
//raubendes Studium dazu, derselben Herr zu wer-
wdcn, ein Studium, welches der Architekt nicht immer 
//in der Lage sein dürfte dem Gegcnstande vorkom-
//men den Falls zu widmen. Es wird daher vielleicht 
//manchem willkommen sein, in den nachfolgenden 
//Aufzeichnungen dasjenige, was in neuerer Zeit 
//durch Schrift oder Bi ld zur Veröffentlichung gelangt 
'/ist, einer eingehenden Prüfung unterzogen und kurz j 
'/zusammen gefasst zu sehen wobei natürlich uur 
//die Ansichten berücksichtigt werden kunnten —, 
''wclche dem Verfasser die richtigen zu sein schie- i 
"lien. Zum Anhaltspunkt für denjenigen, welcher 
//dem Gegcnstande cingehendere Studiën widmen 
//will, sind die in der Annicrkung angeführten 
"Werke zu empfehlcn." 

De bedoelde //Annicrkung" bevat eene opgaaf van 
niet minder dan 03 werken, ïnonograticn, statisti
sche en speciale geschriften, die betrekking hebben 
op den bouw en de inrichting van ziekenhuizen. 

Schrijver behandelt eerst de bepaling van den 
omvang van het gesticht, met andere woorden van 
het aantal zieken waarvoor het bestemd zal zijn en 
de keuze van het bouwterrein. Hij geeft vervolgens 
eene beschrijving der verschillende stelsels niet tal j 
van plattegrond teekeningen van bestaande gestichten 
toegelicht cn komt tot de slotsom dat alleen het pavil- j 
jocnstelsel en het barakkenstelsel volkomen voldoen aan 
dc hoofdvereischten van een goed ziekenhuis, zijnde: 
overal vrije toetreding van lucht en licht en vooral jj 
van zonneschijn. 

Vervolgens wordt behandeld de indeeling niet 
het oog op geslacht, leeftijd en stand der zieken 
en den aard der ziekten; de verschillende dienst-
en nevenlokalen worden beschreven en dc afmetin
gen en inrichting van dc ziekenzalen bepaald. Daarbij 
worden dc meeningen aangevoerd van verschillende 
autoriteiten op dit gebied, en dc luchtruiinte per 
bed aangegeven van een aantal bestaande gestichten. 
De conclusie daarvan is dat 37 M 3 luchtruiinte per 
bed voldoende is, vooropgesteld dat overigens op 
behoorlijke wijze voor luchtverversching is gezorgd. 

Daarna onderzoekt schrijver de vereischten der 
verschillende onderdeelen van het gebouw, de deu- i 
ren, dc vensters, de wanden, de plafonds cn de 
vloeren der ziekenzalen worden besproken; verschil
lende stelsels van ventilatie en verwarming worden 

nagegaan. De aanvoer der benoodigde versche lucht 
wordt gesteld op minstens 70 M*. per uur en per 
bed. Bij besmettelijke ziekten wordt minsten 100 
AF. per uur cn per bed verlangd, benevens de 
mogelijkheid om die hoeveelheid tot 130 M 3 . te 
kunnen vermeerderen. Omtrent de temperatuur wordt 
bepaald, dat de ziekenzalen tot 18" Reaumur (= 22'/s" 
Celsius = 72'<2° Fahrenheit); dc nevenlokalen op 
10° Reaumur (= 12'// Celsius = 567=° Fahrenheit) 
verwarmd moeten kunnen worden. 

Schrijver treedt verder in bijzonderheden omtrent 
de inrichting der dienst- en bijlokalen en het daarin 
benoodigde materieel voor de exploitatie. Hij stelt 
eindelijk een uitgewerkt programma vast voor het 
tc bouwen ziekenhuis te Wiesbaden. 

Ik beveel de lezing van dit belangrijk geschrift 
van den heer P L A G E allen aan, die op eeniger-
lei wijze betrokken zijn bij den bouw of de exploi
tatie van ziekenhuizen. Persoonlijk ben ik hem dank 
schuldig voor de wijze waarop hij mijne taak verlicht 
heeft bij het ontwerpen van het ziekenhuis te Dord
recht. Het is mij een aangename plicht dit openlijk 
hier te kunnen betuigen. 

Den 16 J e" Januari 1874 werden door mij twee 
schets-ontwerpen ingezonden van een ziekenhuis, 
volgens het barakkenstelsel of althans met dat stel
sel grootendeels overeenkomende, om te doen zien 
in hoever het aangekochte terrein aan den Vriesewcg 
voor den bouw van zulk een gesticht geschikt kon 
worden geacht. 

Beide ontwerpen hadden voldoende overeenkomst 
met het barakkenstelsel om dc voordeden daarvan 
te doen uitkomen, terwijl niettemin het verschi 
groot genoeg was om op de behoefte aan meer 
uitgebreidheid van terrein te wijzen, ten einde de 
toepassing van het zuivere barakkenstelsel mogelijk 
tc maken. Vooral ook met het oog op de ligging 
der lokalen voor besmettelijke zieken en even-
tueele uitbreiding was grooter terrein zeer gewenscht 

De inzending der stukken ging vergezeld van 
eene aanvraag tot machtiging om mij persoonlijk 
in betrekking tc stellen niet de. betrokken auto
riteiten, ten einde langs den kortst niogelijkcn 
weg tot eene gewenschte oplossing te komen van 
de reeds zoo langen tijd aanhangige ziekenhuis-
kwestie. Dientengevolge had bij de verdere uit
werking der plannen, telkens overleg plaats tus
schen dc geneeskundigen van het bestaande zieken

huis, de heeren D R . AI. F. O N N E N , D R . H . V A N 
H E E S , Chirurgijn, J . W . V A N S T E E N B E R G E N S C H O T E L 

en mij. 
Het eerste resultaat dier besprekingen was, dat 

den lü'1''" Maart 1874 een nieuw schets-ontwerp 
door mij werd ingediend op een meer vrij terrein, 
namelijk een gedeelte der zoogenaamde Karremans-
weide, ten noordoosten begrensd door den Vrieseweg 
en ten zuiden door het Kluizenaarspad. Dit ontwerp 
vond genoegzamen bijval oin de moeite van het 
verder uitwerken te loonen. Het uitgewerkte plan 
werd den 27 s t t " Juli 1874 door mij aan hecren 
Burgemeester en Wethouders ingezonden. Daarbij 
was zooveel mogelijk gelet op de wenken door de 
geneeskundigen gegeven; op sommige punten was 
het mij, met het oog op de linanticelc kwestie bij 
die heeren meestal geheel buiten rekening blijvende, 
onmogelijk daaraan tc voldoen. 

De grootte van het voor den bouw bestemde 
terrein werd bepaald op ongeveer 17020 Centiaren. 

Het ontwerp bestond: 
l u . uit een hoofdgebouw van twee verdiepingen, be

halve den beganen grond, bevattende gelijkvloers de 
offices en de reconvalescenten zalen; op de l e ver
dieping dc operatiezaal, de verblijfzaal voor geope
reerden, dc kraanivrouwcnlokalcn, de regentenkamer 
en de woonvertrekken voor de beambten van het 
gesticht; en op de 2° verdieping eene zaal voor 
zieke kinderen cn eene voor publieke vrouwen, de 
overige ruimte op deze verdieping werd ingenomen 
door verblijven voor betalende zieken; 

2°. Twee gangen aan weerszijden van het hoofd
gebouw ; 

3°. Zes barakken, waarvan drie voor vrouwen en 
drie voor mannen, welk getal later tot tien zou 
kunnen worden vermeerderd; elke barak ingericht 
voor 13 zieken; 

4°. Twee tuinen door schuttingen gescheiden cn 
omringd; 

5°. Een lijkenhuis met scctiekainer, wachtkamer 
bij begrafenissen en afzonderlijke open ruimten; 

0°. Een afzonderlijk gebouw voor besmettelijke 
zieken. 

De kosten van dit ontwerp werden begroot op 
/272,525.— buiten cn behalve den aanleg van 
wegen, plantsoen, gasleidingen, verwarmingstoestellen 
en het ameublement. 

Dit ontwerp kwam het Dagelijksch Bestuur al 

dadelijk veel te kostbaar voor. Bij mijn schrijven 
i van 4 Augustus 1871 werden daarom verschillende 

bezuinigingen als mogelijk aangegeven, die het boven
genoemde begrootingcijfer tot ƒ 2 0 0 , 0 0 0 . — vermin
derden. 

Daarop werden de stukken in de afdeelingen van 
den Gemeenteraad in behandeling gebracht, waarvan 
het gevolg was dat ik werd uitgenoodigd ecu nieuw, 
op minder grootschen voet ingericht, ontwerp in te 
dienen. Aan die uitnoodiging werd bij mijn schrij
ven van 7 December 1874 voldaan. Dc daarbij in
gezonden twee teekeningen hebben, na dc goedkeu
ring door den Gemeenteraad, tot grondslag gediend 
bij dc bewerking van het definitief, voor de uitvoe
ring bestemd, ontwei']). 

Overeenkomstig het in de afdeelingen van den 
Gemeenteraad verhandelde werden uit het ontwerp 
gelicht de lokalen speciaal bestemd tot opname van 
kraamvrouwen, kinderen en betalende zieken, cn tot 
dat doel enkele vertrekken op de verdieping van het 
hoofdgebouw beschikbaar gehouden, voor het geval 
dat de isoleervcrtrekken der barakken daartoe geene 
genoegzame ruimte mochten aanbieden. 

Hierdoor verviel van zelf de gehecle tweede ver
dieping van het hoofdgebouw en werden onnoodig 
geacht dc, in het vroeger ontwerp voorkomende, trans
port- of hijschkoker, de lokalen bestemd tot bakkerij, 
garderobe, stamp- en perskamer voor de apotheek, 
machinekamer, enz. 

De overdekte inrid werd vervangen door een 1.10 
M . overstekend balcon boven den hoofdingang. 

Op uitbreiding van het hoofdgebouw,_ in vervolg 
van tijd, is bij dc constructie daarvan niet gerekend. 

De evcntueele vergrooting van het gesticht moet 
zich dan bepalen tot het bijbouwen van meerdere 
barakken cn het oprichten van afzonderlijke dienst
gebouwen. 

l iet getal barakken is voorloopig tot vier beperkt, 
behalve die voor de besmettelijke zieken, terwijl de 
gelegenheid is gelaten om later nog zes barakken 
bij te bouwen. 

Tegen de keuze van de Karremansweide als bouw
terrein voor het ziekenhuis bleek, bij dc bespreking 
in de afdeelingen, bij verschillende leden van den 
Raad bezwaar tc bestaan. Sommigen wenschten daar-

j toe een deel van het bouwterrein der gemeente in 
; de Schutters weide te bestemmen, anderen wilden naar 

een ander terrein omzien. 
14* 



— 215 — — 2 1 6 — — 217 — — 2 1 8 — 

Het nieuwe ontwerp werd in de Gemeenteraads- I 
vergadering van den 2 6 Januari 1 8 7 5 in behande
ling gebracht niet een voorstel van Burgemeester i 
en Wethouders, strekkende o.a. om te besluiten: 

1°. dat de nieuwe inrichting tot ziekenverpleging 
zou worden gebouwd overeenkomstig het plan, zoo 
als dit is omschreven in mijne missive dd. 2 7 Juli 
1 8 7 4 N°. 3 1 8 en nader gewijzigd bij mijn schrijven i 
dd. 7 December d. a. v. IN"0. 5 7 1 ; 

2°. voor dien bouw aan te wijzen: 
a. het door mij voorgesteld gedeelte der Karre-

mansweide of wel subsidiair, voor 't geval dat men 
zich met dit terrein niet mocht kunnen vereenigen; 

b. een gedeelte van het bouwterrein der gemeente i, 
in de zoogenaamde Schutterswcide. 

Het eerste gedeelte van het voorstel werd aange
nomen, met goedkeuring van zoodanige nadere wij- h 
zigingen van ondergeschikt belang, als Burgemees-
ter en Wethouders bij de uitvoering wenschelijk 
mochten oordeelen. 

Omtrent het tweede gedeelte van het voorstel 
werd besloten dat de bouw zou plaats hebben op 
het sub b genoemd terrein, alwaar dan ook het 
werk is uitgevoerd. 

De situatie van het gesticht is op plaat 1 voor
gesteld. 

Het bestaat uit (zie plaat 2 en 3 ) 
1*. Een hoofdgebouw, bevattende op den beganen 

grond, in het midden eene vestibule groot 7 bij 4 . 5 0 
M . , waarachter een kamertje voor den portier, groot 
4 . 0 0 bij 2 . 5 0 M . cn een doorloop groot 2 .11 bij 2 . 5 0 
M . , waardoor men in den gang komt, die ter breedte 
van 2 . 5 0 M . het gebouw over de volle lengte doorsnijdt. 

Rechts van de vestibule ligt de apotheek, groot 
5 .00 bij 4 . 5 0 M . ; daarnaast twee lokalen, elk groot 
2 .44 bij 4 . 5 0 M . , bestemd tot laboratorium en ka
mer voor chemisch onderzoek cn vervolgens een ma
gazijn groot 3 . 0 0 bij 4 . 5 0 M . 

Naast het magazijn ligt, in den rechtervleugel van 
het gebouw, eene kamer voor den hulp-apotheker, 
groot 4 . 0 0 bij 5 .00 M . , beuevens een vertrek voor 
geneeskrachtige baden, groot 3 .27 bij 2 . 5 0 M . , 
waarnaast een doorloop breed 1.50 M . 

Links van de vestibule ligt de wachtkamer voor 
de op zicht komende zieken, en daarnaast de kamer 
voor den geneesheer; beiden groot 5 .00 bij 4 . 5 0 M . 

De overige ruimte in den linkervleugel van het 
gebouw wordt ingenomen door de vertrekken van 

den huismeester, bestaande in eene woonkamer groot 
5 .00 bij 4 . 0 0 M . , eene slaapkamer groot 3 .27 bij 
2 . 5 0 M . en een bureau, groot 3 .00 bij 4 . 5 0 M . 

De trappen en privaten liggen in het midden aan 
de achterzijde van het gebouw; daaronder is de 
kelder aangebracht ter grootte van 7 . 0 0 bij 4 . 86 M . 

De verdieping is alleen boven de beschreven loka
len opgetrokken. De hieronder genoemde lokalen 
hebben, zooals uit plaat 3 , 5 en 0 blijkt, hunne 
eigene overdekking; aan weerseinden van het 
gebouw eene is reconvalescenten-zaal, groot 7 . 0 0 bij 
5 .00 M . , verder rechts van het middenstuk een 
distributie-lokaal, groot 2 . 5 0 bij 4 . 0 0 M . , eene keu
ken groot 5 . 5 0 bij 4 . 0 0 M . , en eene daarbij be-
hoorende werkplaats groot 5 . 0 0 bij 4 . 0 0 M . ; links 
eene bergplaats groot 2 . 5 0 bij 4 . 0 0 M . , een wasch-
vertrek, groot 5 .50 bij 4 . 0 0 M . , en eene eetkamer 
voor dc bedienden, groot 5 . 00 bij 4 . 0 0 M . 

Dc verdieping bevat, boven de vestibule, de ope
ratiezaal groot 7 . 0 0 bij 4 . 5 0 M . , waarachter eene 
oppasserskamer, groot 4 . 0 6 bij 2 . 6 1 M . , en een 
doorloop groot 2 . 1 1 bij 2 . 5 0 M . 

Rechts van de operatiezaal liggen: een vertrek 
voor de ziekenmoeder en een voor de kcukenmoeder, 
ieder groot 5 .00 bij 4 .61 M . , een beschikbaar 
vertrek, groot 3 . 0 0 bij 4 .61 M . , cn dc vertrekken 
van den apotheker, zijnde eene woonkamer groot 
4 . 0 0 bij 5 . 0 0 M . , en eene slaapkamer groot 3 .27 
bij 2 .61 M . 

Links van de operatiezaal zijn gelegen : de verblijf-
kanicr voor geopereerden, groot 5 .00 bij 4 . 0 1 M . 
en een beschikbaar vertrek van dezelfde grootte, (later 
door regenten tot kraamkamer bestemd) de kamer 
voor den Secretaris-Rentmeester groot 3 . 0 0 bij 4 . 6 1 
M . , en de vergaderkamer voor regenten groot 6 . 8 4 
bij 5 .00 M . 

Ter weerszijden van het gebouw is van den gang 
nog een beschikbaar vertrekje afgenomen, groot 
3 .27 bij 2 . 8 9 M . 

Op den zolder bevinden zich: een linnenkamer 
groot 6 8 4 bij 5 . 00 M . , en twee slaapvertrekken voor 
de dienstboden, groot 3 .27 bij 2 . 8 9 en 3 . 1 1 bij 
4 . 5 0 M . 

2° . Vier barakken, waarvan twee voor mannen en 
twee voor vrouwen, ieder bestaande uit eene zieken
zaal voor 1 2 bedden, groot 7 .00 bij 1 5 . 0 0 M . , een 
isoleervertrek voor één zieke groot 2 .48 bij 5 . 00 
M . , een doorloop groot 1.80 bij 5 .00 M . , een 

oppassers- en een dienstvertrek, elk groot 2 . 44 bij 
2 .48 M . , een wasch- en een badvertrekje (het laatste 
tevens dienende tot het spoelen van vaatwerk), elk 
groot 2 . 3 3 bij 3 . 0 0 M . ; tusschen de beide laatste 
lokalen liggen de privaten door een portaal van de 
ziekenzaal gescheiden. 

De onderlinge afstand tusschen de barakken is 
7 . 5 0 M . 

De barakken zijn twee aan twee met het gebouw 
verbonden door: 

3°. Twee gangen, breed 2 . 5 0 M . , elk met een 
portaal groot 2 . 8 9 bij 2 . 5 0 M . , aan den gang van 
het hoofdgebouw aansluitende. 

4° . Een lijkenhuis, bevattende eene bewaarplaats 
voor lijken, groot 0 . 0 0 bij 3 . 50 M . , eene sectiekamcr 
tevens dienende tot wachtkamer bij begrafenissen, 
groot 4 . 0 0 bij 3 . 0 0 , en een gang breed 1.87 M . 

Eerstgenoemd lokaal heeft twee buitendeuren, uit
komende aan met schuttingen afgeschoten ruimten, 
die ter weerszijden toegang geven naar de tuinen. 

5° . Een vrijstaand steenen gebouw voor sporadisch 
besmettelijke zieken, bestaande uit twee afdeelingen 
(eene voor mannen en eene voor vrouwen). Elke 
afdeeling bevat eene ziekenzaal voor 0 bedden, groot 
7 .00 bij 7 . 7 0 M . , een isoleervertrek voor 2 bedden 
groot 5 . 0 0 bij 5 0 0 M . , twee oppassersvertrekken 
elk groot 3 . 0 0 bij 2 . 4 8 M . , een dienstvertrek 
groot 2 . 5 0 bij 2 . 4 8 , een spoelhok groot 1.63 bij 
2 .48 M . , een wasch- en badvertrek groot 2 . 0 0 bij 
2 . 4 8 M . , een berghok groot 1 .48 bij 2 . 1 3 M . , een 
privaat voor de patiënten en een voor het dienend 
personeel. A l de genoemde lokalen komen uit aan 
een 1.80 M . brceden gang, die in het midden door 
een 2 . 5 0 M . breeden doorloop van buiten af toe
gankelijk is. 

6 ° . Twee verplaatsbare houten barakken voor be
smettelijke zieken. Deze gebouwen zijn aan weers
zijden tegen het sub. 5 genoemde steenen gebouw 
geplaatst en alleen uit dit gebouw toegankelijk; zij 
komen overigens, wat grootte en indccling betreft, 
geheel overeen met de sub. 2 genoemde steenen 
barakken. 

7°. Eene houten loods tot berging van brandstof
fen, tevens een stamp- en pershok voor dc apotheek 
en eene timmermanswerkplaats bevattende. 

Tusschen de, door de beide reconvalescentenzalen 
gevormde, voorsprongen aan den achtergevel van het 
hoofdgebouw, is eene schutting geplaatst tot afschei

ding eener binnenplaats, ten dienste van het keuken
en waschbedrijf. 

Van die schutting wordt het geheele terrein achter 
het hoofdgebouw tusschen de gangen langs de barak
ken, met vrijlating van een weg van 7 . 5 0 M . breedte 
langs het gebouw voor de besmettelijke zieken, 
ingenomen door twee tuinen, een voor de manne
lijke en een voor de vrouwelijke patiënten. 

Het terrein, dat door het gesticht is ingenomen, 
heeft eene oppervlakte van ongeveer 9 8 7 0 centiaren. 

Alle gebouwen zijn op paal-fundeeringen gebouwd. 
Voor het hoofdgebouw zijn 4 1 2 palen van 1 2 tot 
1 0 M . lengte verwerkt; dc muren der afdaken en 
reconvalescentenzalen daarachter, die der barakken 
en van het gebouw voor de besmettelijke zieken 
rusten op enkele rijen palen lang 1 0 M . , te zamen 
5 9 2 in getal. De fundeeringen liggen met haar 
bovenkant op polderpeil (1 M . A P ) ; het bouw
terrein, vroeger gelegen op gemiddeld 0 . 6 1 M . + A P , 
is opgehoogd tot 1 . 1 0 M . + A P . De hoogte der 
fundainentniuren gaf dc gelegenheid om overal met 
spaarbogen te werken. 

Alleen het lijkenhuis is hooger gefundeerd waar
toe het fundccringhout is gecreosoteerd. 

De verplaatsbare houten barakken rusten op paal-
j ukken van gecreosoteerd dennenhout. 

Voor de ophooging binnen de gebouwen is rivier
zand gebezigd, nadat de aldaar voorhanden teelaarde 
vooraf was uitgegraven. 

De vloer op den beganen grond van het hoofd
gebouw ligt op 0 . 3 0 M . , die van de barakken en 
gangen daarlangs en van het gebouw voor de be
smettelijke zieken op 1 .00 M . , boven het terrein. 

De vloeren der vestibule van het hoofdgebouw, 
van den daaraan grenzenden doorloop cn de apotheek, 
bestaan uit tegels van Escauzijiischen en Nainenschen 
steen, ter grootte van ongeveer 0 . 7 5 M . in het vier
kant; die van den gang op den beganen grond van 
het hoofdgebouw, de daarachter gelegen dienstloka-
len, de nevenlokalen der apotheek, zoomede van de gan
gen langs de barakken cn van dc gangen cn portalen 
van het gebouw voor de besmettelijke zieken, zijn 
van portland-cement specie, bestaande uit 3 deelen 
scherprivierzand cn 1 deel cement, ter dikte van 
4 c M . op eene platte laag waalklinkers in zand. 

A l de overige vloeren bestaan uit 37 ; cM's. vuren 
deelen, aan den bovenkant tweemaal bestreken met 
een mengsel van gelijke deelen gekookte en onge-
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kookte lijnolie en een weinig gebrande terra-sienna; 
zij zijn daarna vernisd geworden. 

De trappen van het hoofdgebouw zijn, tot aan den 
zolder, geheel brandvrij; zij zijn 2.11 M . breed en 
bestaan uit massieve hardsteeneu treden, zwaar 35 
bij 20 c .M. , die aan weerseinden in de muren rus
ten. Voor de bordessen en de overdekking van den 
kelder, voor zoover die niet door de trappen worden 
gevormd, zijn hardsteeneu platen gebezigd ter lengte 
van 2.40 M . , ter breedte van 1.25 tot 1.42 M . en 
ter dikte van 25 c . M . 

De wanden van al de lokalen en gangen, in de 
verschillende gebouwen, uitgezonderd die van de 
offices, zijn in stuc afgepleisterd en gemarmerd. 
Behangsel is nergens gebezigd, aangezien het gebruik 
daarvan in een ziekenhuis mij bedenkelijk voorkwam, 
met het oog op de vatbaarheid van het papier tot 
opnemen van smetstof en de onmogelijkheid het 
daarvan te ontdoen. 

De plafonds zijn allen zonder uitzondering gestu
kadoord. Met uitzondering van die der offices, zijn zij 
met olieverf in verschillende kleuren mat geschil
derd. In de ziekenzalen der barakken zijn de pla-
fondschrootcn, evenwijdig aan het beloop van het 
dak, onder tegen de dakgordingen gespijkerd. 

De daken zijn allen beschoten met 28 m.M's. vuren 
deelen cn gedekt met verglaasde, gegolfde, Eriesche 
pannen; de afdaken en platte daken der gangen en 
nevenlokalen met zink N°. 15. 

De dakgoten van het hoofdgebouw zijn van gego
ten ijzer, de overigen van zink N°. 15. 

Op den beganen grond van het hoofdgebouw zijn 
vaste onderramen niet tuimelende bovenlichten aan
gebracht, op dc verdieping stol pram en. De ramen 
der ziekenzalen zijn dubbel; de binnenramen zijn 
schuiframen, waarvan de onderste helft naar boven 
en de bovenste helft naar beneden kan worden ge
schoven. 

De nevenlokalen der barakken hebben gedeeltelijk 
schuif- cn gedeeltelijk tuimelramen; de buitenramen 
en die in de gangen langs dc barakken zijn stolp-
ramen. 

De reconvalescenten-zalen hebben door middel van 
glazen deuren toegang tot de tuinen, uitkomende 
aan veranda's. Dergelijke deuren stellen dc offices aan 
den achtergevel van het hoofdgebouw in verbinding 
met de binnenplaats. 

De binnendeuren zijn gedeeltelijk dubbele, breed 

220 

1.50 M . , hoog 2.30 M . , gedeeltelijk enkele, breed 
0.00 M . , hoog 2.30 M . Die der ziekenverblijven zijn 
allen dubbelen. 

De dubbele deuren, uitkomende op gangen en 
portalen, die indirect zijn verlicht, hebben boven-
paneclen van geruit glas ter dikte van 0 mM. Die 
als tochtdeuren dienst doen zijn beweegbaar in 
tappen, met zoogenaamde deurdrangers in plaats van 
scharnieren, zoodat zij naar beide zijden opengaan 
en van zelf dicht slaan. 

Wat de verdere inrichting van het gesticht be
treft, vorderen de barakken (zie plaat 2, 4, 5 cn fl) 
in de eerste plaats eene nadere beschrijving. 

De muren der barakken zijn gefundeerd op enkele 
paalrijen, waarover doorgaande dennen sloven aange
bracht en met pen en gat verbonden zijn; de sloven 
hebben, naar mate van de dikte der muren, 12 bij 
35 c M . of 12 bij 25 c M . zwaarte. Op het midden 
der sloven zijn, in dc lichting der lengte, 5 bij 
7 cM's. schuifregels bevestigd. De fundamenten zijn 
gemetseld ter gelijke dikte van de muren, die zij tc 
dragen hebben, en zonder eenige meerdere aanleg-
breedte. In de fundamenten zijn overal, waar dit, 
met het oog op de verdecling van den bovcnlast 
mogelijk was, aardbogen uitgespaard. In dc zijmuren 
der ziekenzalen loopen deze uitsparingen tot even 
beneden den vloer der zaal door, die 1 M . boven 
het terrein ligt. 

Boven den grond zijn in de spaarbogen muisdichte 
gegoten ijzeren roosters aangebracht van 2.10 M . 
breedte en 0.50 M . hoogte in den top. In iederen 
zijmuur zijn vier dergelijke roosters en de ruimte 
onder den vloer der ziekenzaal is alzoo voortdurend 
in vrije gemeenschap met de buitenlucht. 

Tegen den onderkant der vlocrliggers is eene be
schieting van 22 mM's. vurendeelen .aangebracht 
om de afkoeling van den vloer tegen te gaan. 

Het metselwerk der barakken bestaat tot op vlocrs-
hoogtc, voor dc fundamenten en binnenmuren, uit 
boerengrauw in slappen basterdtras, niet trasramen, 
hoog 0.70 M . , van klinkerts in sterke tras; dc bui
tenmuren tot op vloershoogte, zijn geheel van 
klinkerts. 

Boven den vloer is al het metselwerk der barak
ken uit holle steenen gebouwd. 

Er bestaat hier te lande, voor zoover mij bekend, 
slechts eene fabriek van holle metselsteenen, nl. 
die van C R E M E R & C ° . te Bolsward. Hun fabrikaat 
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was echter, tot nog toe, minder geschikt voor bui
tenmuren zonder bepleistering; zij werden daartoe 
niet vervaardigd en misten dan ook den gevor
derden graad van hardheid. Bovendien was deze 
fabriek er niet op ingericht om, binnen een be
perkten tijd, eene zoo aanzienlijke hoeveelheid hol
len steen af te leveren als hier werd gevorderd. 
Om daarin te voorzien bleef er dus geen ander 
middel over, dan bij advertentie heeren stcenfabrie-
kanten uit te noodigen tot de levering van het 
bcnoodigde. De eenige die aan deze uitnoodiging 
gevolg gaf was de heer N . V A N H E U K E L U M , stcen-
fabriekant te Nijmegen, met wien spoedig eene over
eenkomst werd getroffen. 

De gebezigde steenen hebben tweeërlei formaat, 
f'=- (zie nevenstaande fig. 1) 

/—n naar gelang van de dikte 
der muren en wel, 22 
bij 22 bij 11 c M . en 22 
bij 11 bi j 11 c M . ; met 

andere woorden, steenen van vier- en tweevoudig 
waalsteen-forinaat. 

Van het grootste formaat zijn geleverd 53.503 
stuks tegen ƒ 8 4 per 1000; van het kleinste 31.159 
stuks tegen f 42 per 1000, franco voor den wal al
hier. Daarbij was bepaald dat, voor de buitenmuren, 
dc steenen in kwaliteit moesten gelijk staan met 
hardgrauw, de overigen met boerengrauw. 

De ijver voor zijn vak, door den heer V A N H E Ü 
K E L U M aan den dag gelegd, verdient met lof te 
worden vermeld, tc meer nog als men in aanmer
king neemt, dat zijne fabriek niet op het vervaar
digen van holle stecnen was ingericht en dc gaten 
in de stecnen, na het vormen uit de hand, moesten 
geboord worden. 

De steenen hebben in alle opzichten uitmuntend 
voldaan cn gaven, niettegenstaande het verschil in 
prijs met gewone metselsteenen, ccne aanmerkelijke 
besparing van kosten, zoowel op de zwaarte der 
fundeering als op de dikte der buitenmuren, die 
anders als spouwmuren hadden gewerkt moeten 
worden. 

De zijmuren der ziekenzalen zijn l ' / i steen-dik, 
al dc overige buitenmuren hebben 1 steen zwaarte. 

Het metselverband is hier nevens aangetoond, 
de hoeken zijn met geelc Kampersteen aange
werkt. 

«g. 2. 
H steensmuuv. 

\ Btecnsmuur. 

r T 1 \ i 1 
A r 1 | 
r 1 1 ! | 
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i 1 l l 
A 1 | T 

i i 1 i 
De stuc-bepleistering die, kort na het onder dak 

brengen van de gebouwen, slechts met tusschen-
ruimte van een winter, werdt aangebragt, heeft tegen 
dc massieve buitenmuren tengevolge der vochtigheid 
nog al geleden en de gunstige invloed der holle 
steenen is daarbij duidelijk gebleken. 

De ziekenzaal is ingericht voor 12 bedden. 
Zij heeft eene oppervlakte van 105 M'" en 570 

M 3 inhoud, zoodat per bed eene oppervlakte van 
8.75 M= en eene luchtruimte van 4S M 3 voorhanden 
is. De bedden zijn 0.90 M . breed, de ruimte daar-
tusschen 1.20 M . en 1.50 M . De raamkozijnen zijn juist 
tegenover de tusschenruimten geplaatst, in de hoeken 
der zaal beginnende, cn verder zoodanig verdeeld, 
dat voor iederen dam twee bedden, met eene tus-
schenruimte, kunnen geplaatst worden. 11e breedte 
der raamkozijnen is 1.25 M . , de hoogte 2.45 M . 
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in den dug; hunne inrichting is boven beschreven. 
Over de breedte der zaal zijn de bedden zooda

nig verdeeld, dat zij met het hoofdeneind 0.50 M . 
uit de zijwanden der zaal staan en in het midden 
een gang van 2.20 M . breedte overblijft. 

Het dak der barak is van een verhoogden lucht-
kap, voor de zomerventilatie voorzien, die ter breedte 
van 1.05 M . over dc geheele lengte der ziekenzaal 
doorloopt. 

In de wanden van die luchtkap zijn aan weers
zijden tien openingen, lang 1.25 M . , hoog 0.40 M . , 
waarin tuimelende ventilatiekleppen, van grecnen 
paneelwerk, met veerschuiven gesloten. 

Het openen en sluiten der kleppen geschiedt door 
middel van een langen staak, die daartoe aan het 
boveneind van een haak is voorzien. 

De kleppen zijn topzwaar, zoodat, als de schui
ven losgetrokken zijn, hun normale stand open is. 
Dientengevolge kan een eventueel gebrek aan het 
sluitwerk de aandacht van den bestuurder van het 
gesticht moeielijk ontgaan, terwijl in het tegenoverge
steld geval de gemakzucht van een oppasser lichter 
oorzaak zou kunnen worden van blijvende stoornis 
in de geregelde ventilatie. 

Het werken met den staak, die ongeveer 6 M . 
lang is, vordert wel eenige oefening, die blijkens 
de ondervinding echter vrij spoedig wordt verkregen. 
Toch is dit, mijns inziens, de beste oplossing van 
het vraagstuk der afzonderlijke verstelbaarheid van 
iedere klep. *) Bij gebruik van koorden en rollen 
zou iedere klep twee koorden vorderen, daar het 
moeielijk wordt de kleppen zwaar genoeg te maken 
om bij het opengaan het gewicht van het koord 
en de wrijving der rollen te overwinnen, en gesteld 
al dat dit mogelijk is, dan zouden toch nog 20 
koorden met tegenwichten bezwaard, in de zaal neer
hangen of ergens langs de wanden bevestigd moeten 

*) Later is mij door den architect W E N T I N K to Schalkwijk een 
ander middel aan de hand gedaan voor het openen cn sluiten van 
dc openingen der luehtkappen, dat door hem in toepassing is gebracht 
bij den bouw van barakken voor dc Amaliasiichung tc Utrecht. 
Daarbij zijn dc openingen der luchtkap om dc andere door middel 
van vaste, van jalousiën voorziene, glnsramen gedicht. Voor dc overige 
openingen zijn schuiven aangebracht, die onderling door stangen ver
bonden nnn elke zijde der luchtkap ce'n geheel vormen, dat door 
een enkel paar koorden in beweging wordt gebracht. 

Deze inrichting heeft ontegenzeggelijk veel voor boven dc door mij 
gebezigde, doch voldoet niet aan den cisch van afzonderlijke beweeg
baarheid van elk luik. 

worden, wat op zijn minst genomen zeer omslachtig 
zou zijn. Een stelsel van ijzeren stangen voor iedere 
klep is nog moeielijker in toepassing te brengen, 
en het aanbrengen van loopbruggen langs de buiten
zijde der kleppen, zoo als ik die bij een Duitsch 
ontwerp eener barak heb aangetroffen, kwam mij 
te kostbaar in aanleg en geenszins doelmatig in het 
gebruik voor. 

Tot aanvoer van versche lucht zijn in de dammen 
tusschen de ramen nog openingen gespaard ter wijdte 
van 0.10 bij 0.20 c .M. , van buiten met doorbroken 
zink en van binnen met ijzeren schuiven gesloten. 
In iedere zaal zijn 7 van deze openingen aanwezig. 

De winterventilatie der ziekenzalen is in verband 
gebracht met hare verwarming, zooals uit het onder
staande zal blijken. 

Het denkbeeld van een centraal verwarmingstelsel 
voor het geheele gesticht moest al dadelijk worden 
verworpen, eerstens om de uitgebreidheid van het 
gesticht in verband met de geringe hoogte daarvan, 
en vooral om de afgezonderde ligging der barakken; 
en ten tweede met het oog op de moeielijkheid om 
ondergronds, geschikte plaatsing te vinden voor een 
centraal verwarmingstoestel. Zoodanig toestel zou 
hier namelijk niet wel anders opgesteld kunnen wor
den dan in een watervrij gemetselden kelder, waar
van de duurzaamheid, door de voortdurende ontwik-
ling van een hoogen warmtegraad, op een zware 
proef zou gesteld worden, terwijl de minste toetre
ding van het grondwater een aanzienlijk warmte
verlies zou tengevolge hebben. 

Om laatstgenoemde reden heb ik ook al dadelijk 
gemeend te moeten afzien van het gebruik van 
ondergronds geplaatste afzonderlijke calorifères voor 
de barakken. 

De kwestie van de verwarming en winterventilatie 
der ziekenzalen was dus teruggebracht tot het zoe
ken naar den besten vorm voor een, in de zaal zelve 
geplaatsten verwarmings- en ventilatic-toestel, ge
schikt om in de zaal, die zooals boven gezegd is 
een inhoud heeft van 570 M \ , een constanten 
warmtegraad van 15'/2° Celsius (= 00" Fahrenheit 
= 12'/7 Réaumur) te onderhouden en per uur min
stens 00 M 3 . versche verwarmde lucht per bed, dat 
is eene gezamenlijke hoeveelheid van minstens 720 
M 3 . per uur, aan tc voeren. 

Het beginsel der verwarming — heete luchtver-
warniing — was hierdoor bepaald. 
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Er is meermalen ten nadeelc van deze wijze van 
verwarming aangevoerd, dat zij aanleiding geeft tot 
te groote droogte van de lucht in dc vertrekken. 
Anderen zijn van oordeel, dat de oorzaak daarvan 
niet moet gezocht worden in het stelsel der ver
warming, maar wel degelijk in dc min of meer 
gebrekkige inrichting der verwarmingstoestellen. 

Zooveel is intusschen zeker, dat gegoten ijzeren 
kachels tot een zekeren graad verhit, licht door
dringbaar worden voor waterstof- en kooloxyd-gas, 
cn dientengevolge een hoogst nadccligcn invloed op 
tic daar langs strijkende lucht kunnen uitoefenen, 
en dat ook plaatijzeren ventilatiekachels aan dc 
binnenstroomende lucht dikwijls een deel van hare 
frischheid ontnemen. Ook dc uitstralende warmte is 
bij ijzeren verwarmingstoestellen, in het te verwar
men lokaal geplaatst, ccn niet geheel te vermijden 
gebrek. 

Van den aanvang af was daarom mijn streven 
gericht op de zamcnstelling van ccn steenen lucht-
kachel, die aan de gestelde vercischten zou voldoen. 
Zamenspreking niet D r . V A N B E M M E L E N , hoogleeraar 
te Leiden, cn ü ' . A . V A N O V E N , lecraar aan de 
Hoogere Burgerschool alhier, versterkten mij in 
mijne opinie tc dien opzichte. 

In zoover mijne pogingen met goeden uitslag zijn 
bekroond, heb ik dit voor ccn goed deel te danken 
aan de welwillende medewerking van laatstgenoem
den heer, die mij voortdurend met raad en daad is 
behulpzaam geweest. 

In September 1875 kreeg ik door welwillende 
tusschenkonist van den heer P. R. V A N D E K M A D E , 
lid van den Gemeenteraad alhier, uit Moskou eene 
teekening van ccne gemetselde luchtkachcl, zooals 
die in Rusland algemeen gebruikelijk schijnen te zijn. 

Deze teekening verschafte mij niet geheel wat ik 
zocht, doch was mij vooral daarom welkom, daar 
zij mij het bewijs leverde, dat wat ik wilde, in 
de praktijk uitvoerbaar was; en door op dit plan 
het denkbeeld toe tc passen van T O B I N (die door 
het plaatsen van verticale buizen, aan het onder
eind met de buitenlucht in verbinding staande, eene 
ventilatie, door zoogenaamde luchtfontcineii, wil in 
het leven roepen) gelukte het mij den gewenschtcn 
vorm te vinden voor ccne steenen ventihitiekachcl. 

Ik had het stelsel van TOIMN in den zomer 
van 1S75 in werking gezien in het St. Georges hos
pitaal in Londen. Daar waren in eene der zieken-

Dl . X X I V . 

zalen 8 of 10 verticale zinken buizen tegen de wan
den geplaatst, half cirkelvormig in doorsnede met 
ongeveer 15 c .M. middellijn, zij reikten tot on
geveer 1.10 M . boven den vloer der zaal; een 
schoorsteen, waaronder een turfvuur brandde, dien
de tot afvoer der bedorven lucht. Hoewel ik het 
idee voor zomerventilatie niet onpractisch vond, 
was het mij niet mogelijk juiste gevolgtrekkingen 
te maken omtrent de mate van liichtvcrversching, 
die er door verkregen werd, want het weder was 
schoon, zooals dit in Juli te verwachten is, cn de 
deuren der zaal stonden dientengevolge open. Het 
turfvuur onder den afvoerschoorstccn bleek intus
schen niet in staat tc zijn eene krachtige trekking 
te onderhouden. De rook sloeg, terwijl ik mij in 
de zaal bevond, een paar maal naar binnen. In 
ieder geval bleken mij de sensaticberichtcn, daar-

• omtrent indertijd door de nieuwsbladen verspreid, 
alsof TOBIN eerst recht en voor goed het mocielijke 
vraagstuk der ventilatie zou hebben opgelost, zeer 

|| overdreven te zijn, want zoo het al waar is dat 
in den zomer op die manier eene allezins voldoende 
luchtverversching is te verkrijgen, voor den winter 
is de kwestie daarmede niet opgelost omdat dc, dooi
de Tobinschc buizen, aangevoerde lucht natuurlijk 

| de temperatuur heeft der buitenlucht. 
Hoe het zij, ik ben den heer TOHIN dank schul

dig voor den invloed, dien de bezichtiging van zijne 
buizen op den gang mijner gedachten heeft uitge-

II oefend bij het ontwerpen van mijne luchtkachcl. 
Zooals tc begrijpen is, kon ik geen fabrikant vin

den, die genegen was op zijne risico eene kachel 
i te leveren volgens mijne schets. Ik besloot daarom, 

|| in overleg met I X VAN O V E N , in eene der barakken 
eene proefkachel te doen bouwen, van lJssclkliukcrs 
en baantegels in leem. Dc proefkachel is in tig. 3 
voorgesteld. 

Zij bestaat uit twee verticale luchtkokers /, /, 32 
bij 32 c.M. wijdte, die aan beide einden open, de 
ruimte onder den vloer der zaal, welke zooals boven 
is beschreven één is met de buitenlucht, in ver
binding stellen niet de lucht binnen de zaal. 

De luchtkokers zijn ter hoogte van den vuurhaard 
v ccnigzins zijwaarts uitgebogen om ruimte voor dien 
vuurhaard te winnen, zonder de kachel noodeloos 
te vergrootcn. De vuurhaard is aan de voorzijde 
gesloten door eene gegoten ijzeren deur in een raam 
beweegbaar. Daaronder is een afsluitbare .lade a van 

15 
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plaatijzer aangebracht voor de asch. Het rooster is 
ingericht voor cokes- of turfvuur, daar steenkolen 
allicht te veel roet zouden afzetten in de rook
kanalen van de kachel. De wanden der luchtkokers 

fig. 3. 

muurwerk bevestigd. Zij loopt tot aan het onder
eind van den schoorsteen door en is daar met een 
busdckscl gesloten tot gemak der reiniging. De 
rookpijp is van boven afgedekt niet een Wolpert-

fig. *• 

zijn 7» steen of 8 c .M. dik; rondom de luchtkokers, 
met tusschenruimte van 8 c .M., is een mantel ge
metseld van een halve steen; de tusschenruim
te r is bestemd voor rookleidingen en daartoe 
door 5 horizontale tusschcnschottcn van baantegels 
in 6 afdeelingen verdeeld, en aan het boveneind 
met deze tegels afgedekt. De tusschenschotten ein
digen beurtelings, aan beide einden van de kachel, 
op 8 c .M. afstand van den binnenkant van den 
mantel. 

De rook volgt de richting door pijltjes in fig. 3 
aangeduid cn stijgt aan het boveneind van den 
kachel door ccn rood koperen buis in den schoorsteen, 
waarvan de inrichting door tig. 4 wordt verduidelijkt. 

Deze bestaat uit een gcnietselden koker ter wijdte 
van 34 bij 90 c .M. en is, tot afvoer der verbruikte 
lucht uit de zaal, aan het ondereind hekleed met een 
marmeren mantel, waarin een vcntilatiekozijntjc met 
dubbele deurtjes en zinken paneeltjes; in ieder 
paneel is een rinket aangebracht om den afvoer der 
lucht naar verkiezing te kunnen regelen. 

De luchtschoorsteen is aan het boveneind gedekt 
met een zinken aspirateur Noualhier, waarvan de 
vorm in tig. 4 is aangetoond. De roodkoperen rook-
buis, in middellijn wijd 15 c .M. , is midden in het 
luchtkanaal geplaatst en door bcugclankertjes aan het 

11 
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schen luchtzuigcr. 
Het doel der Woltpcrsche luchtzuigers en der 

aspirateurs Noualhier is, van iedere windrichting 
gebruik te maken om, in het boveneind van den 
schoorsteen, eene luchtverdunning te veroorzaken 
en daardoor den trek te vermeerderen. Het is 
toch bekend dat elke luchtstroom, die langs de 
uitmonding van den schoorsteen strijkt zonder er 
binnen te kunnen dringen, zoodanige luchtver
dunning veroorzaakt, terwijl daarentegen een lucht
stroom, die in den schoorsteen dringt, de lucht daar 

binnen verdikt en den trek tegenhoudt. De ge
noemde schoorstccnbedekkingcn zijn zoodanig gecon
strueerd, dat de wind, uit welken hoek hij ook waait, 
altijd ten gunste van den trek in den schoorsteen 
moet werkzaam zijn. Beider zamcnstclling berust op 
hetzelfde begiusel. 

In het ondereind van den schoorsteen zijn twee 
gaspitten aangebracht om den trek zooveel noodig 
te vermeerderen. 

Nadat de proefkachel behoorlijk droog was ge
stookt, werd bij gebreke van een anemometer, om 
juiste waarnemingen te doen omtrent de hoeveelheid 
lucht, die in en uit het lokaal stroomt — de zaal 
niet dichten tabaksrook gevuld, nadat vooraf' alle 
ramen, deuren en vcntilaticklcppcn waren gesloten. 

De resultaten dier proefneming zijn natuurlijk 
niet in cijfers te brengen, doch zij overtuigden ons 
al dadelijk dat het ver warmend vermogen der 
kachel alleszins voldoende was, terwijl zij ons de 
beste verwachting gaf van hare ventilccrendc kracht, 
wijl na het openen der ventilatiedeurtjes van den 
schoorsteen, binnen 2 a 3 uur geen spoor van tabaks
rook meer merkbaar was, niettegenstaande de zaal 
aan alle zijden behoorlijk afgesloten was gebleven. 
Daar wij begrepen dat juiste cijfers verlangd zou
den worden, alvorens men in dezen een besluit zou 
nemen, bestelde dc heer v. O V E N een anemometer, 
die echter eerst aankwam toen de tijd voor het doen 
van waarnemingen omtrent de verwarming voorbij cn 
dc zomer aangebroken was. Wilde men echter in 
dc mogelijkheid zijn om, in den daarop volgenden 
winter, waarnemingen te doen met eene blijvende 
kachel, dan diende dc bestelling van zoodanige 
kachel tijdig te geschieden. Met het oog hierop 
werden den 16 September 1876 weder waarne
mingen gedaan met de proefkachel — nu door 
middel van den anemometer — hoewel dc tem
peratuur der buitenlucht (62° Fahrenheit) daarvoor 
niet gunstig was. Het daaromtrent door D r . V A N 
O V E N uitgebracht rapport, ofschoon uit den aard der 
zaak nog geene afdoende resultaten aantoonend, gaf 
toch aanleiding dat ik gemachtigd werd dc levering 
eener kachel, volgens mijn ontwerp, op te dra
gen aan den heer E . C. M A R T I N te Zeist. Deze 
kachel heeft den vorm in fig. 5 voorgesteld. Zij 
komt inwendig in alle deelen overeen met de proef
kachel, doch bestaat geheel uit vuurvasten steen 
met buitenbekleding van fayence. De kosten van 

deze kachel bedragen ƒ 4 0 0 , met inbegrip van het 
stellen. 

Nadat nieuwe vertraging was ontstaan, door het 
mislukken van een baksel tengevolge van dc voch

tig. 5. 

fel 

m 

tigheid in den bodem en de beste tijd, van den ove
rigens bizonder zachtcn winter, met het droogstoken 
van de kachel was verstreken, troffen wij eindelijk 
op den 28 Februari een genoegzaam lage tempera
tuur om meer afdoende waarnemingen te verrichten. 
De heer VAN O V E N constateerde toen het volgende: 

Dc temperatuur was binnen 54° F. buiten 37° F . ; 
uit de kamer (door den luchtschoorsteen) stroomden 
gemiddeld 700 M 8 lucht per uur, in de kamer (door 
de luchtkokers van de kachel) 800 M 3 . 

Wij achtten hiermede de voortreffelijkheid der door 
ons voorgestelde wijze van verwarming genoegzaam 
bewezen. 

Naar onze mcening verdient deze kachel verre
weg de voorkeur boven ijzeren kachels, mits er 
niet verstand en vooral bij het begin, niet te warm 
worde gestookt, waartoe de stoker allicht geneigd 
is. Immers het is niet dadelijk warm in het lokaal 
als de kachel is aangemaakt en gaat inen nu voort 
met meer brandstof op den rooster op te hoo-
pen, dan wordt de kachel veel te heet en die over
matige hitte deelt zich langzamerhand ook aan de 
kamer mede. Dan vindt men het te warm, zonder 
die warmte dadelijk te kunnen matigen. 

Doch begint men met langzaam te stoken, des 
noods gedurende een ganschen dag, totdat het lokaal 
den verlangden warmtegraad heeft verkregen, sluit 
men daarna de kachel cn voedt haar langzaam 
(liefst met turf) om de verkregen temperatuur te 
behouden dan is er geen twijfel of de kachel zal 
uitstekend voldoen. 

15» 
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Niettemin werd voorzichtigheidshalve door de 
autoriteiten besloten, dat men zich gedurende een 
gehcclen winter zal trachten tc behelpen met de 
beide bestaande toestellen (dc proefkagchel en die 
van M A R T I N ) om eerst daarna een definitief besluit 
omtrent de verwarming der overige barakken tc nemen. 

Fig. 6 vertoont eene perspectievische schets van de 
ijzeren kribben in de barakken. De zijschotten zijn 
bij a a door middel van scharnieren beweegbaar en 
kunnen dus FI8- 6-
neergeslagen 
worden, wat 
vooral bij chi
rurgische zie
ken groot ge
mak geeft in de 
behandeling. 
Het regthoeki-
ge raam, waar
aan de bedgor
dijnen hangen, 
is geheel open j 
het rust op niet meer dan twee stijlen, die in het 
midden van de cindschotten der krib zijn geplaatst. 
De patiënten zijn dus van alle kanten te gena
ken, en ook het verwijderen van lijken gaat zoo 
eenvoudig mogelijk in zijn werk. 

Het verdere ameublement bestaat voor iedere zie
kenzaal in twee losse kasten, (een voor de medicijnen 
cn een voor verbandmiddelen) en de noodige bedde-
tafeltjes. 

In de badvertrekken zijn de badkuipen cn ver
warmingstoestellen (voorloopig slechts twee stel) ge
leverd door den heer II. BOUDEWIJNS tc 's Hage. 
In het vertrek voor geneeskrachtige baden in het 
hoofdgebouw is eene dergelijke inrichting geplaatst, 
tevens geschikt voor stortbaden en irrigatie. 

In elk badvertrek der barakken is eene pomp 
aangebracht met gootsteen voor het spoelen van 
vaatwerk. 

Deze pompen dienen tevens om de waterbakken 
in de waschvertrekken te vullen; lig. 7 geeft daar
van eene voorstelling; w is een houten, van binnen 
met zink beklcedc, waterbak, over dc volle lengte 
van het vertrek ( 3 M.) doorloopend en van 4 kope
ren kranen voorzien; d is de aanvoerpijp van het 
versche water, bij k voorzien van eene kraan tot 
het laten afloopen bij vriezend weder; g is een door

zien zoodra 

loopendc hardstccnen gootsteen, waarin losse blikken 
handwaschbakken zijn geplaatst die na het gebruik 

fi8. 7- geledigd worden ; de ruimte 
onder den gootsteen is inge
richt tot kastjes voor wasch-
gcreedschap, enz. 

In ieder dienstvertrek 
bij dc barakken is ccne 
met zink beslagen tafel 
geplaatst, waarop een kook-
toestelletjc met gasverwar-
ming. 

De in het oude zieken
huis voorhanden kribben, 
zijn in dc lokalen voor dc 
besmettelijke zieken ge
plaatst, met nog eenig 
ander voorhanden ameu
blement. In het ontbre
kende zal worden voor

de behoefte daaraan zich voordoet. 
Ook dc verwarming dier lokalen is nog niet ge
regeld . 

De verwarming der lokalen van het hoofdgebouw 
geschiedt door middel van gewone kachels. In de 
lokalen waar dit noodig werd geoordeeld, als bijv. 
dc operatiezaal, dc verblijfzaal voor geopereerden, 
de directiekamer enz. is in de winterventilatie voor
zien door het inrichten der schoorsteenen op de wijze 
als bij dc barakken is beschreven. 

Het koken der spijzen geschiedt op kookkachels. 
Stoom wordt daartoe niet gebezigd. 

In den watertoevoer voor het gesticht wordt voor
zien door de versch-waterleiding der gemeente, ten 
vorigen jare onder mijne directie aangelegd. Deze 
waterleiding zal in een afzonderlijk opstel worden 
behandeld. Het water voor het ziekenhuis is in de 
grondreservoirs tweemaal gefiltreerd alvorens het door 
de pompen wordt opgebracht. 

Op den zolder, boven den doorloop naar de ope
raticzaal, is een waterreservoir geplaatst, binnenwerks 
lang 2 .65 M . , breed 2 . 1 0 M . , hoog 0 .80 M . , (zie 
fig. 8). De wanden van dit reservoir bestaan uit 
eene dubbele beschieting, van 2 8 m . M . vurenhout, 
waarvan dc tusschenruiinte ter wijdte van 1 0 c . M . 
met turfmolm is gevuld, ter bescherming tegen 

vorst; het is afgedekt door negen opgeklampte 
luiken, in sponningen op het regelwerk rustende. 

f,g. 8. 

v(oer. 

i i i r ~ ~ 
Het reservoir is van binnen met eene zinkbekleeding 
voorzien cn wordt gevuld door middel van eene 
in het distributie-lokaal geplaatste perspomp. 

Uit het beschreven reservoir loopt door het ge
heele hoofdgebouw heen eene pijpleiding, bestaande 
uit getrokken ijzeren hoofdpijpen en zijleidingen van 
compositie. Op verschillende plaatsen zijn fayence 
waschbakken aangebracht (te zamen 8 in getal) 
voorzien van koperen kranen, waaraan tot verschil
lende doeleinden, caoutchoucbuizcn kunnen worden 
vastgeschroefd, bijv. tot besproeiing bij opcratien, 
verspreiding van schrobwater en vooral tot water-
verspreiding in geval van brand. Ook de inrich
ting voor geneeskrachtige baden en het laboratorium 
der apotheek ontvangen het water van deze leiding. 

Dc pompen van de barakken, het lijkenhuis, de 
keukens en het waschlokaal zijn onmiddelijk aan de 
grondleiding aangesloten; die der keukens bovendien 
nog aan een gemetselden regenbak van ongeveer 1 4 
M 3 . inhoud, die ter plaatse als plaat 2 aantoont op 
de binnenplaats is aangebracht. 

Op de privaten van het gesticht is het Licrnur-
stelsel toegepast, met uitzondering van die der lokalen 
voor de besmettelijke zieken, die volgens het ton
nenstelsel zijn ingericht. Dit laatste geschied zoowel 
ter besparing der aanlegkosten als om dc faecaliën 
der besmettelijke zieken geheel afzonderlijk te kunnen 
verwijderen. 

De grondbuizen der, volgens het pneumatisch 
stelsel ingerichte, privaten zijn niet aan een centraal 
buizennet of reservoir aangesloten. Elke buis ein
digt, zooals dit met meer afzonderlijke toepas
singen van het Liernurstelscl hier ter stede het 
geval is, op eenigen afstand buiten het gebouw in 
eene opstaande bocht, waarvan het boveneind met 
een metalen schroefdraad is voorzien om er de becr-
slang der luchtpomp-locomobiel aan te kunnen be
vestigen. Het boveneind der buis wordt met eene 

stop afgesloten cn door eene gegoten ijzeren straat-
kast met deksel beschermd. 

De waterriolen van het gesticht zijn, zooals plaat 1 
aantoont, in verbinding gebracht met de in 1 8 7 6 aan
gelegde rioleering van het bouwterrein der gemeente. 
Dc bovenkant der riolen ligt ongeveer 2 M . be
neden het opgehoogde terrein. Het terrein van het 
ziekenhuis, alsook het plein vóór het gesticht, is 
gedraineerd, ten einde het grondwater zooveel moge
lijk op een vast peil (polderpeil — 1 M . -f AF.) 
te houden. De ligging der drains is insgelijks op 
plaat 1 aangegeven. 

De verlichting van het gesticht geschiedt door 
middel van gas. Geen enkel lokaal is daarvan uit
gezonderd, zoodat het gebruik van draagbare olie- of 
petroleumlichten geheel kan worden vermeden. 

In dc portierskamer is eene luchtdrukschel-inrich-
ting aangebracht, ten dienste van de onderlinge 
gemeenschap tusschen het opzichthebbend personeel. 
Het schelkastje bevat 1 0 nummerplaatjes, waarvan 
cr zes in verbinding zijn met de schelknoppen in 
de vier ziekenzalen der barakken. Daarvan dient er 
een in iedere barak om te kennen te geven dat dc 
tegenwoordigheid van den vader wordt verlangd; de 
twee andere zijn in de vrouwenzalen geplaatst met 
het doel om de ziekenmoeder tc seinen. De overige 
vier nummerplaatjes correspondceren met schelknoppen 
in de regentenkamer, de kamer der geneesheeren, 
de operatiezaal cn het bureau van den huismeester. 
Op het midden van het hoofdgebouw is eene bel 
aangebracht, waarvan het trektouw in de portiers-
kamer hangt. Door het op verschillende wijzen 
luiden met deze bel geeft de portier aan zijne 
superieuren te kennen wie men verlangt tc spreken. 

Op het dak van het hoofdgebouw zijn twee bliksem
afleiders geplaatst, deze zijn geleverd door den heer 
J . V A N P E L T , te Breda. 

Dc architektuur van het ziekenhuis is zuiveren bak-
steenbouw met gebruikmaking van de verschillende 
kleuren, die het Ncderlandsch baksteenfabrikaat aan
biedt, en met vermijding van alle pleister- en 
surrogaat-werk. Het plint van het hoofdgebouw, ter 
hoogte van 1 M . , is met Escauzijnschen steen be-
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kleed. A l dc kozijndorpels zijn insgelijks van deze 
steensoort vervaardigd. De kozijnen van het hoofd
gebouw zijn omlijst niet proficlstcencn, uit dc fabriek 
van N . v. H E U K E L U M tc Nijmegen, met hoek- en 
sluitstukken van Udelfanger steen. De cordonlijst 
is gemetseld van gelen Frieschen mopsteen cn blauwe 
gesmoorde moppen, uit de fabriek van K I N O M A tc 
Makkuni, afgedekt met eene rollaag van Utrechtsclic 
drielingklinkers met hoekstukken van rooden zand
steen. Het balkon in den voorgevel bestaat uit eene 
hardsteenen plaat, ter dikte van IS c.M., rustende op 
gegoten ijzeren consoles. Het metselwerk der kroon-
en toplijsten bestaat uit Frieschen gelen mopsteen, 
IJsselsteen en proficlstcencn van v. H E U K E L U M . 

De topgevels van het hoofdgebouw zijn afgedekt 
niet ezelsruggen van Escauzijnschen steen. De orna
menten daarop zijn van gesoldeerd zink. De pinakels 
op het middenstuk van den voorgevel bestaan uit 
Escauzijnschen steen met zinken kappen. 

Het metselwerk der barakken is hierboven, bij dc 
beschrijving der ziekenzalen, reeds behandeld. 

Op plaat 7 zijn eenige détails der architectuur 

Dc tuinen en het verdere plantsoen zijn aange
legd, volgens het ontwerp van de heeren ZOCHER 
tc Haarlem, door den stadstuinman N . F R A N K E N . 

Het bestuur van het gesticht bestaat, onder hoofd
toezicht van het Dagelijksch Bestuur der Gemeente, 
vanouds uit 5 regenten, 4 regentessen en een secre
taris-rentmeester, die door den Gemeenteraad wor
den benoemd. Het dagelijksch beheer wordt uit
geoefend door den, in het gesticht wonenden, vader 
of huismeester. De geneeskundige behandeling der 
patiënten is opgedragen aan twee geneeskundigen 
en twee chirurgen, allen extern, die elkander twee 
aan twee om de drie maanden afwisselen. Deze 
regeling is geheel dezelfde gebleven. 

Het nieuwe gesticht werd op den 30 Jul i 1877 
door Burgemeester cn Wethouders officieel overge
dragen aan dc vergaderde regenten en regentessen, 
en eene week daarna in gebruik gesteld. 

Dc kosten van den bouw en de verdere inrichting 
van het ziekenhuis, na de verrekening van het meer
der en minder geleverde, zijn in onderstaanden staat 
gespecificeerd. 

OMSCHRIJVING DEK WERKEN. DATUM VAN 
AANBESTEDING. 

NAMEN EN WOON
PLAATSEN 

DER AANNEMERS. 
KOSTEN. AANMERKINGEN. 

Het slaan van ecnigc procfpalen. 

Het ophoogen van het terrein en het 
maken van den onderbouw. 

Het maken van den bovenbouw. 

Aankoop en vervoer van holle steenen, 
proficlsteencn, gele cn blaauwe Fric-
schc moppen. 

Het maken der gegoten ijzeren buis-
leidingen met toebehooren en aanslui
ting aan de verschwaterleiding der 
(Jemcente. 

Het maken der houten tuinschuttin
gen cn kruisheiningen. 

Het maken der ijzeren hekwerken 
aan weerszijden van den voorgevel. 
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L . J . v. D. STEENHO-

vEN&C".te Dordrecht// 33.0l i i .xi 
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te Dordrecht 
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14 id. 1870 B. M O H R M A N N & C ° 

te Leeuwarden 
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// 7.520.25 

// 3.173.10 
// 2.513.00 

2 .98.— 

Transporteren / 159.089.60' 

OMSCHRIJVING DKR WERKEN. DATUM VAN 
AANBESTEDING. 

NAMEN EN WOON
PLAATSEN 

DER AANNEMERS. 
AANMERKINGEN. 

per Transport ƒ159.089.60 5 

Het maken van het lijkenhuis. 7 Maart 1876 N . K L A U S 

te Dordrecht // 2.700.— 
De riolering cn drainccring van het 

terrein, in aansluiting aan de gemeente-
riolen. 18 Apri l 1876 N . K L A U S id. v 2.531.63» 

De inrichting der privaten, volgens Oiidcrhandsche 
het Licrnurstelsel. inschrijving N . K L A U S id. // 1.338.34s 

Het maken van een reservoir met 
pijpleidingen enz. tot verspreiding van Onderhandsche 
water binnen het hoofdgebouw. opdracht Diversen. // 1.208.35 

Het leveren en aanbrengen van eene 
luchtdrukschel-inrichting en eene spreek Onderhandsche J . G. B A R T E I . S , te 
buis. opdracht Dordrecht // 275.81 

Het leveren cn stellen van drie bad H . B O U D E W I J N S , te 
inrichtingen. id. 's Hagc. // 088.92 

Het maken der gasleidingen binnen 
het gebouw. id. De gem. gasfabriek // 1.576.27 

Het leveren en aanbrengen der gas- K . W Ü S T , te Dord
ornamenten. id. recht // 1.068.84 

De aanleg der tuinen. id. Diversen // 1.543.05 
Het maken der kolenloods. 22 Jan. 1877 A . W . v. A A R D E N N E 

te Dordrecht //. 1.909.85 
Verschillend straatwerk. Onderhandsche A . B O E I J E N // 753.12 

opdracht 
Het maken van nieuwe kribben en 

het repareren der voorhandene dito. id. Diversen // 2.092.30 

Matrassen. 26 Febr. 1877 P . W I J E R S , te Dord
recht // 1S8.46 

Dekens en bedgordijnen. Onderhandsche 
opdracht Diversen. // 1.819.24 

Verschillend kagchelwerk. id. id. // 1.239.69 
Raamgordijnen. 19 Febr. 1877 A . BISSCHOP, tc 

Dordrecht // 839.54 
Biezen matten. Onderhandsche // 211.51 

opdracht 
Aankoop van verschillend nieuw

en reparatie van voorhanden meubel
werk, benevens verschillende werkzaam
heden tijdens de ingebruikstelling. id. Diversen // 4.463.021 

Inventaris der Apotheek. id. K L U I T & VAN DE V E N 

te Dordrecht // 807.65 
Operatie-tafel. id. A . L I N D E N , te 

Rotterdam. v 366.00 
Geneeskundige instrumenten. Diversen. // 672.70 
Tcckcnwerk en dagelijksch toezicht. // 2.S24.685 

Aannemer van het 
straatwerk der ge
meente. 

De nieuwe ijze
ren kribben zijn, bij 
openbare aanbeste
ding van den 12 
Februari 1877, aan-

voor ƒ 3 0 per stuk. 

In het huis van 
arrest alhier ver
vaardigd. 

Tc zamen ƒ 190.198.59 

http://33.0lii.xi
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A M E R I K A A N S C H E B O U W K U N S T 
ONTLEEND AAN DE ALGE HEI NE BATJZEITUNG, VOORGEDRAGEN IN DE AFDEELING ROTTERDAM, 

Ofschoon Amerika en bizonder New-Vork, als een 
der grootste steden van dat werelddeel, vrij algemeen 
bekend zijn, schijnt de aandacht der Europeesche pers 
op het merkwaardig gebied der bouwkunst aldaar 
ter nauwernood tc zijn gevestigd. Ecu gevolg hier
van is, dat, hoe bekend wij ook zijn mogen met de 
meeste bouwwerken der verschillende landen, wij van 
een eenigszins volledige kennis der tegenwoordige 
bouwkunst in de Verecnigde Staten zoo goed als ten 
eenemalc verstoken zijn. 

Iu niet geringe mate wordt deze onbekendheid 
veroorzaakt door het gemis eener periodieke Anieri-
kaanschc aan de bouwkunst gewijde literatuur, zoo 
als wij die in Europa bezitten. Hierdoor missen wij 
de gegevens voor de kennis, te putten uit beschrij
vingen en afbeeldingen, van Amerikaansche gebou
wen. Ook in de geschiedenissen der bouwkunst 
wordt daarover weinig aangetroffen, zelfs die van 
Fergusson, anders omtrent de geschiedenis der mo
derne bouwkunst zoo volledig — is opmerkelijk kort 
en arm in aanteekeningen over gebouwen in dit ge
deelte der wereld. Het volgende dicne om een ge
deelte dier onbekendheid op tc heffen en wel in een 
kort overzicht van hetgeen — cn de wijze waarop — 
daar gebouwd wordt. 

Dc inheeiuschc bouwstoffen zijn talrijk cn ver
schillend van aard. Een grove graniet ligt slechts 
weinig voeten onder den grond. Hij is wel niet ge
schikt voor schoone muren, doch is een uitstekend 
materiaal voor ruw metselwerk, fundamenten, plin
ten, enz. De voor schoenwerk gebruikelijke bouw
stof is een roodachtigen bruinen zandsteen, algemeen 
onder den naam van bruinsteen bekend. Hij vor
dert echter een zorgvuldige sortcering om wankleu
righeid tc vermijden. 

Het schijnt daar voor steenen huizen noodzake
lijk geacht tc worden er een bruinsteenen gevel voor 
te plaatsen. Hierdoor hebben de spekulaticve bouw
meesters van dat land een behendigheid verkregen 

om groote front-oppervlakten en gevels, met een mi
nimum van stof, een massief aanzien te geven. 

Bij voorname gebouwen wordt van het prachtige 
witte marmer van Wcstchester-County gebruik ge
maakt, dat in blokken van bijna alle afmeting schijnt 
verkregen tc kunnen worden. Het kan wel ge
makkelijk bchakt, doch niet gepolijst worden. 

Er worden meer soorten van grauwachtig graniet 
gebruikt, hoofdzakelijk van Concord in New Hamp
shire, dat een zeer schoon aanzien heeft. 

Vele zandstecnen, fijn van korrel en aangenaam 
vau kleur, worden ook gebruikt. In een woord, de 
geologische schatten van Amerika, aangevoerd over 
een uitgebreid spoorwegnet, stellen een menigte 
bouwstoffen ter beschikking van den architect. 

Hoewel meerdere fraai gekleurde marmersoorten 
voorhanden zijn, is er toch nog geene gevonden die 
de glans der polijsting behoudt, wanneer zij aan 
den invloed van den dampkring is blootgesteld. 

Waarschijnlijk is het echter, dat de uitgebreide 
geologische onderzoekingen, ook aan die zijde van 
den Oceaan, materialen zullen doen ontdekken, die 
deze eigenschappen bezitten. 

Voor vele gebouwen wordt ook het roode graniet, 
dat van Aberdeen of Peterhead is ingevoerd, gebezigd. 

De gebakken steen is van zeer goede kwaliteit 
en heeft een helder roodc kleur. Er wordt veel 
net uitgevoerd metselwerk van dien steen aange
troffen dat, wat dc kleur betreft, zeer goed blijft. 

Voor houtconstructièn wordt, bijna zonder uit
zondering, dat van den pijnboom, veelal vernisd, 
gebezigd. De den, niet uitzondering van den pinus 
canadensis, is bijna onbekend. Na het pijnboom
hout cn den zoogenoemde pinus komt Amerikaansch 
notenhout, voor deuren en pancclen, vervolgens eiken
en mahonijhout vaak voor, alsmede het hout van den 
ahorn, den peppel, enz. 

De fijne timmerwerken zijn rijk cn smaakvol. 
Alles wordt machinaal bewerkt. Een groote rol-

spelen in deze timmerwerken de uitgezaagde wer
ken van lichtkleurig hout die op een donkeren grond, 
of omgekeerd, gelegd worden en aan huisdeuren, 
kasten en dergelijke cene verrassende uitwerking 
opleveren. 

Bij het ontwerpen van details moet de architect 
steeds het profillcn boek van de fabriek van timmer
werken raadplegen; nieuwe patronen worden voor 
eene enkele bestelling niet uitgevoerd. Het maken 
van zulke details kost hem echter weinig hoofdbreken, 
doordien een aantal bouwkundige deelen fabriek
matig vervaardigd worden en door dc fabrikanten 
modellen cn teekeningen op inderdaad vrijgevige 
wijze worden verstrekt. De afmetingen der kozijnen 
worden nauwkeurig naar dc fabriekmaten der glas
blazerijen ingericht zoodat in dc ontwerpen gewoon
lijk slechts dc grootte der glasruiten zijn ingeschreven. 

Handenarbeid, bizonder in metaal, is zeer duur, 
zoodat die, waar het maar eenigszins mogelijk is, 
vermeden wordt. Bovendien is er gebrek aan 
geoefende handwerkslieden. Uit dien hoofde wordt 
geel koper en brons, gegoten of geperst, veelal ge
bruikt, waar wij ijzer of staal zouden bezigen, bijv. 
bij kast- cn kanierslotcn, voor deurhengsels, enz. 
Sleutels voor enkele belangrijke sloten worden echter 
uit staal gesneden. 

De steenen gebouwen worden of geheel van ge
bakken of van natuurlijken steen gemaakt, dik
wijls ook alleen met gebakken steen bekleed. Bij 
de bouwwerken in baksteen mist men, tot zijne 
bevreemding, ieder spoor van redegevend verband. 
De steenen worden aan beide zijden van den muur 
door twee tegenover elkander staande steenleggers 
opgestapeld. De werklieden eigenen zich dan ook 
den naam van metselaar niet toe. Zij noemen zich 
steenleggers, eene bescheidenheid die bij Amerikanen 
zelden voorkomt. Het is alzoo niet te verwonderen 
dat men, na den grooten brand van Chicago, wer
kelijk van muren de cene helft op de plaats waar 
het gebouw gestaan had en de andere helft op de 
straat neergestort kon vinden. 

Ongetwijfeld maakt reeds het formaat der steenen 
een geregeld verband onmogelijk, maar er wordt ook 
niet het minst naar gestreefd dit te verkrijgen, want 
kanalen voor luchtverversching of andere doelein
den worden niet in het metselwerk uitgespaard maar 
steeds door middel van ingemetselde plaatijzeren bui
zen verkregen. 

Dl . X X I V . 

De kern der muren, met gebakken steenen bekleed, 
wordt uit breuksteen gemaakt. Bij bekleeding 
met kalk- of zandsteen zijn de platen ongeveer 
4 Eng. duim dik en met allerlei bouwkunstig bij
werk, lisenen, ornementen en vierhoekige figuren 
bewerkt. Zelden wordt deze beklceding met on
zichtbare ankers of houvasten bevestigd, gewoonlijk 
slechts met cement vastgegoten. 

Het is er verre van dat dergelijke steenen gebouwen 
eenige zekerheid tegen brandgevaar opleveren, waar
van dc zoo vaak plaats hebbende kolossale branden 
in de best gebouwde steden van Noord-Amerika 
maar al te luide getuigen. In dc eerste plaats is 
dit te wijten aan de houtmassa in zulk een gebouw-
gebezigd, wat een natuurlijk gevolg is van de bil
lijkheid van den prijs daarvan. Stedelijke verordeningen 
verhinderen het ruime gebruik van hout wel eenigs
zins, doch een verscherping daarvan zou hoogst 
noodzakelijk zijn. 

De balken, zwaar 2 bij 10 Eng. duim, liggen 10 
Eng. duim uit elkander cn zijn door schoren of 
kruizen tegen zijdelingsche uitwijking verzekerd. 
Deze balken reiken meestal van het midden van den 
cenen scheidsmuur tot dat van den anderen, waar 
ze tegen elkander stuiten. De binnenzijden van alle 
muren zijn met latten bekleed, de daken met vilt 
gedekt, dat met kiezel bestrooid cn geteerd 

I wordt. Bedekkingen van gegalvaniseerde of niet olie-
: verf bestreken ijzeren platen op cene bebording, die 

ii men in New-York nog vaak aantreft, worden thans 
j niet meer gemaakt. 

Dikwerf staat de muur op houten stijlen of zui
len, vvaartusschen ramen geplaatst zijn voor de ten
toonstelling van het een of ander. 

Dc breed vooruitstekende hoofd- of kroonlijsten, van 
hout of geperst zink, zijn aan de dakeonstructiën 
bevestigd en geleiden bij brand niet alleen het vuur, 
maar veroorzaken bij het blusschcn levensgevaar. 

Voegt men bij dit alles de houten trottoirs van 
zeskante met teer verzadigde blokken, dan behoeft 
men zich over een brand als die van Chicago niet 
al te zeer te verwonderen. 

Van tijd tot tijd worden, met opoffering van 
groote kosten, zoogenaamde brandvrije gebouwen ge
sticht. De vloeren zijn dan van gewalst ijze
ren balken (die meestal uit België aangevoerd wor
den) zanicngcstcld, niet aanvullingen van metselwerk 
in gebakken steen of gebogen ijzeren platen daar-
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tusschen. Voor de vorming van een vlak plafond 
aan de onderzijde, worden netten van grof IJzerdraad 
tegen de balken geschroefd cn geplafonccrd. 

Brandvrije daken komen zelden voor. Dit is een 
groot gebrek, want bij den brand te Chicago bijv. 
werd dc werking der waterleiding, door het instorten 
van dc brandende daken, die door hunnen val tevens j 
de stoom werktuigen beschadigden, onnut voorde blus-
sching, juist toen de nood het hoogst geklommen 
was. 

De vensters worden wel met ijzeren luiken aan 
de binnenzijde gesloten, maar deze zijn, evenals bij 
het Courthouse van Chicago het geval was, aan hou
ten stijlen gehangen. Hierdoor treedt dc mindere 
waarde van alle andere maatregelen dadelijk in het 
licht. Inderdaad is genoemd gebouw, evenals dat 
der posterijen cn meer andere zoogenaamde brand
vrije gebouwen, ten gevolge van de door de vensters 
binnendringende vlammen, totaal verwoest geworden. 

Een staat van de groote branden in dc Vereenigde 
Staten van 1SG7 tot 1S71, vermeldt cr 400, van 
welke geen onder de 100.000 dollars, cn meerde
ren voor een millioen en hooger, schade veroorzaakt 
hebben. Wanneer men in aanmerking neemt dat de 
stad Chicago bijna geheel in den asch werd gelegd, 
waardoor 9S.500 menschen zonder dak waren en in 
één jaar 20 Engelsche mijlen straat gebouwd moest 
worden om die weer onder dak te brengen, dan be
grijpt men de behoefte aan brandvrije construction 
en moet men zich verwonderen, dat niet reeds meer 
rationeele uitvindingen op dit gebied zijn gedaan. 
Evenmin kan het verheeld worden dat de Ameri-
kaansche bouwtrant tot heden slechts weinig oor
spronkelijke en navolgenswaardige construction schiep. 

Tc eerder is dit tc verwonderen in een land 
waar ieder zich als uitvinder opwerpt. Het out- I 
breekt daar natuurlijk niet aan nieuwe denkbeelden 
tot voortdurende verbetering van technische inrich
tingen. Zoo werden dadelijk na den brand van |i 
Chicago alle bureaux van architecten overstroomd 
met allerlei voorstellen van een geheel nieuwe wijze 
van bouwen of veiligheids-maatregelen. 

Over het algemeen schijnen dc geboren Amerika
nen op hun banier het motto //Afstand doen van alle 
Europeschc voorbeelden" te schrijven, iets dat bij de i 
eigenaardigheid van dit volk tot zekere hoogte kan 
gerechtvaardigd worden en dikwerf den weg ge
baand heeft tot doelmatige uitvindingen, maar niet 

minder tot onvruchtbare cn kostbare proefnemingen. 
Geheel cn al hebben dc Amerikanen zich echter 

niet aan Europeeschen invloed kunnen onttrekken 
Engeland vooral heeft in de meeste vraagstukken tot 
model gediend, en dc invloed van andere volken, 
die dan ook beduidende contingenten landverhuizers 
en uitgewekenen leverden, is mede waar te nemen. 

Ten bewijze hiervan moge strekken dat de bank
gebouwen, handelshuizen en andere inrichtingen in 
dc Broadwaij en Wallstrect te New-York overgebracht 
schijnen tc zijn uit Lombardstreet of Cornhill, die 
groote handelsaderen van Londen. Dc huizen der 
vijfde Avenue te New-York gelijken nauwkeurig op 
die der West-cnd-Sipiarcs van Londen. De mindere 
huizen aan de kleine straten, ter weerzijde van de 
vijfde Avenue, hebben hetzelfde karakter als dc En
gelsche woonhuizen. 

Dc Grieksche stijl deed ook bij de stedelijke bouw
meesters van New-York zijn invloed gevoelen. Het 
tolhuis en het waarborg kantoor, Assay Office, naast 
andere minder beduidende gebouwen dragen daarvan 
de sporen. Het eerste is een massief graniet gebouw, 
dat de Jonische orde, op eene wijze welke Sir Ro
bert Smithe waardig is, wedergeeft eu bij het andere 
is dc Dorische orde van het Parthenon, op ccne uit
stekende wijze gevolgd, doch zonder de beeldhouw
werken; het is van wit marmer gebouwd. 

In dc stedelijke gevangenis, gewoonlijk de graven 
genoemd, bezit New-York een massief gebouw van 
graniet, waarvan dc details aan de tempels van Kar-
nak en Edfu ontleend zijn. Hierin hebben de Ame
rikanen dc Engelschen overtroffen, daar deze in dit 
genre alleen de gecstclooze en onbehagelijke Egypti
sche zaal in Piccadillij kunnen aanwijzen. Dc gevel 
van de Croton Reservoirs, in de vijfde Avenue, is 
een ander voorbeeld van dezen bouwstijl. 

Naast deze uitheemsche navolgingen heeft zich 
echter veel oorspronkelijks ontwikkeld, ook ten gevolge 
van veranderde omstandigheden en relatiën. 

Een der belangrijkste gebouwen in dit opzicht is 
het gerechtshof, ccn werk van den nog niet lang
geleden overleden Architect Mr . K E L I . U H , die om 
zijn verdiensten zeer in aanzien was en bizonder 
door de uitgebreide toepassing van het gegoten ijzer, 
aan gevels in de plaats van steen, uitmuntte. Aan 
dit gebouw heeft hij echter zijn lievelings bouwstof 
niet gebruikt, maar hoofdzakelijk het fraaie witte 
marmer. Het is in Romeinschcn stijl met portieken 

aan de voor- en achterzijden, pilaster ordonnantiën 
boven elkander en ccn koepel met tambour van nage
noeg denzelfden vorm als die van het Kapitool te Was
hington, doch inwendig is het ijzer overvloedig, dik
wijls met smaak en talent, toegepast. Bijna alle on
dersteuningen, balken, trappen en versieringen zijn 
dan ook van dit metaal. 

In vergelijking met den Engelschen bouwtrant vallen 
het eerst in het oog de koenere- of liever lichtvaar
diger construction, vervolgens de neiging tot praal 
en eindelijk de toepassing van alle nieuwe uitvin
dingen. 

Niet het minst opmerkenswaardig is de ijzeren 
pantserbouw. Men zou mogen veronderstellen dat bij 
den rijkdom van natuurlijke steensoorten waarmede dc 
Amerikanen zijn gezegend, zij die ook zouden ge
bruiken en een afkeer hebben van bedrog, ten min
sten van nabootsingen en vervalschingeii, die voor 
hen overbodig zijn. In geenen deele. Wordt elders 
het geliefd en nuttig cement algemeen toegepast 
de Anieiïknansche eerzucht kiest zich een vastere 
stof voor buitenbekleeding of versiering en gebruikt 
daarvoor het gegoten ijzer. Groote gebouwen, dik
wijls niet zonder verdienste, worden niet dit mate
riaal van de fundeciïng tot aan het attiek bekleed; 
kolommen, pilasters, pij Iers, bogen, lijstwerken enz., 
worden er van vervaardigd, zorgvuldig in deelen 
gegoten cn met verzonken bouten cn moeren in-
en aan elkander geschroefd en de ornamenten er op 
bevestigd. De geheele oppervlakte wordt dan zorg
vuldig met mastiek vlakgemaakt en daarna vijfmaal 
met gewone olieverf bestreken. Het zal niet gezegd 
behoeven te worden, dat veel van dit alles handels
artikelen zijn. 

Men moet echter billijk wezen en erkennen, dat 
menige schoone steenconstructie, zoo door de zuivere 
gieting van het ijzer als de zorgvuldige afwerking, 
uitmuntend is nagebootst, zoo zelfs dat zij den bouw
kundigen beóordeelaar in verlegenheid brengt te 
beslissen of hetgeen hij ziet marnier of anderen steen 
— dan wel — gegoten ijzer is. Deze gevels gelijken 
op weelderig gedreven nionolithen. Dc puien, meestal 
voor prachtige winkels, schitteren van kleuren cn 
verguldsel, wel niet altijd in een rcinen cn zuiveren 
smaak, maar toch is het geheel verrassend, behage-
lijk, rijk. Met betrekking tot de kostbare wijze 
waarop het werk verricht wordt en de kwistige toe
passing van bouwkunstige versierselen is men geneigd 

te vragen: waardoor deze wijze van bouwen zich aan
beveelt, daar zij in den regel zeer duur te staan 
komt. Het is waarschijnlijk dat, waar zoo alge
meen een indrukwekkend aanzien verlangd wordt en 
daarbij toch slechts de vijf bouworden met een 
paar andere stijlen gevolgd worden, de gemakkelijk
heid der reproductie van deze vormen, het gebruik 
hebben aangemoedigd, evenals dit met dc Terra 
Cotta het geval is. Doch zou het niet beter zijn 
eenvoudiger vormen te gebruiken en met de 
schoone voorhanden steensoorten te bouwen of ge
bakken steen toe te passen waar dit mogelijk 
is, en het gegoten ijzer over te laten voor plaat
sen, minder met natuurlijken bouwsteen gezegend, 
of wanneer gietijzer gebruikt moet worden, dit 
te doen in vormen die voor deze stof meer voegzaam 

I z Ü n ' 
De meest opmerkelijke voorbeelden van deze wijze 

van bouwen, zijn in New-York de winkelhuizen van 
A. F . S T E W A R T , T R E F F A X G & C°. en de SINGF.RSCHF. 

naaimachiuen fabriek. 
Het eerstgenoemde is een bezienswaardig gebouw

en een toonbeeld van den vooruitgang der Ameri-
' kaansche ijzer-industrie. Het wordt in de reisgidsen 
| het grootste winkelhuis der wereld genoemd. En 
j niet ten onrechte, want het beslaat een geheel, door 
| vier straten ingesloten, blok. Het gebouw, vijf 

verdiepingen hoog, is versierd met gekoppelde 
korintische zuilen, boven welker kapiteelen elliptische 
hogen verrijzen. Hierdoor zijn alle horizontale cn ver-
tikale afdeelingen bijna even groot, waardoor de indruk 
die het gebouw maakt tamelijk eentoonig wordt. 
Inwendig is het gebouw zoo eenvoudig mogelijk. 
Alle verdiepingen zijn voor dc handelszaak bestemd 
cn bijna zonder eenige verdeeling of afscheiding. 
In het centrum ligt een rechthoekige open plaats, 
die met glas overdekt is. Aan twee zijden is een 
groote en ruime trap, waarbij opvoertocstellcn liggen, 
waarmede de goederen op de daarvoor bestemde 
verdiepingen gebracht worden. Alle inwendige steun
punten zijn in den vorm van korinthische kolommen 
met lijstwerken en versieringen; alles is wit geverfd, 
waardoor aan dc kleuren der tentoongestelde goede
ren of de toiletten der koopsters, die in dc namid
daguren in groote menigte naar deze ruime bazar 
stroomen, geen schade wordt toegebracht. Onder 
het gebouw vindt men een sousterrain en een kelder, 
die beide door een rondgaanden lichtkoker worden 
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verlicht. Deze kokers zijn niet a jour gegoten ijzeren 
platen gedekt, waarin een menigte glazen lenzen zijn 
aangebracht, Over deze platen, prismatic lights, 
kan men zonder gevaar loopen; zij laten steeds voor 
het doel voldoende licht en lucht door. Verder zijn 
een twaalftal stoomwerktuigen voor dc beweging 
der opvocrtoestellen aanwezig, alsmede ccn uitgebreid 
pijpennet voor de heetwater verwarming. In het kort, 
alle inrichtingen schijnen zeer volkomen eu bevredi
gend te zijn en oveitrefFeu alles wat op dat gebied 
elders wordt gevonden. Wat het brandgevaar betreft, 
is de hoeveelheid hout, die overal is aangewend, 
voldoende om elke gedachte aan eene brandvrije 
constructie op zijde tc zetten. 

Er schijnen evenwel vele en uitvoerige voorzorgen 
genomen te zijn om, door waterleidingen, brandkra
nen, enz. het voortplanten van brand met kracht 
tegen te gaan. 

Vele andere magazijnen zijn op dezelfde wijze 
gebouwd, doch met meer afwisseling in dc details, 
zooals bij voorbeeld dat, hetwelk door de architecten 
L O R D en T A Y L O R is ontworpen en uitmunt door 
het bewijs te leveren wat al zoo van gegoten ijzer kan 
vervaardigd worden, zonder tic eigenaardige vormen 
van andere materialen na te bootsen en toch ccne 
pittige werking voort te brengen. 

Een der nieuwste en grootste voorbeelden van dezen 
pantserstijl is een reusachtig gebouw voor woningen 
van vrouwelijke winkel- cn andere dienstboden dat 
M r . S T E W A R T in de vijfde avenue van New-York 
heeft laten bouwen. Alle scheids- en dwarsmuren 
zijn van gebakken steen en zeer dik, de vloeren 
bestaan uit gewalst ijzeren binten met gemetselde 
gewelven, dc buiten bekleeding, de trappen cn de 
decoratieve deelen zijn van gegoten ijzer, zoodat dit 
gebouw vrijwel brandvrij kan genoemd worden. 

Naast dezen ijzeren pantserstijl schijnt gelijktijdig 
een marnieren pantsers tij 1 te hebben gebloeid. Groote 
blokken van den minst kostbaren steen werden op 
elkander gestapeld cn de aldus gevormde muren aan 
dc buitenzijde met mariner bekleed. 

Onder de op deze wijze uitgevoerde gebouwen 
behooren de magazijnen van S T E W A R T en verschil
lende voorname hotels. Bij allen zijn dezelfde Ita
liaansche détails toegepast, waardoor een vervelende 
eentoonigheid is ontstaan, die somtijds het kostbare 
materiaal doet vergeten en de gebouwen op een rij 
doet plaatsen met hunne portland cement neven 

der Britsche hoofdstad, waarin echter veel meer af
wisseling in de details wordt aangetroffen. 

De Ncw-Yorksehe architectuur heeft zich voor 
gebouwen als de hier genoemde, bijna uitsluitend 
cn gedurende geruimen tijd tot de twee genoemde 
bouwwijzen bepaald; dc woonhuizen der vijfde avenue 
maakten echter hierop ccne uitzondering. Daarbij 
werd de Engelsch- Italiaansche stijl toegepast, 
waarin wijlen K A R E L B A R R Y met voorliefde cn gun
stig gevolg werkte. Het schijnt ook dat een groot 
gedeelte dezer huizen door wijlen den Engelschen 
architect M ' . D R A PER zijn ontworpen. Zij behoo
ren ontegenzeggelijk tot de bevalligstc gebouwen 
die men daar aantreft, zij zijn zuiver en elegant 
in aanleg en uitvoering. Dc heer H I P W O R T H D I X O N 
zegt, doch niet zonder overdrijving, in zijn boek 
"het Nieuwe Amerika", onder dc hier bedoelde ge
houwen er velen tc kunnen aanwijzen, die het Bridge-
water House te Londen evenaren. Ongetwijfeld 
kunnen zij met de Londensche huizen van den twee
den rang wedijveren, doch niet een kan met de 
hotels van Lord E L L E S M E R E of zijn buren S P E N C E R 
en D O R C H E S T E R de vergelijking doorstaan. 

D s . C O H E N S T U A R T deelt echter iu zijn onlangs 
verschenen werk //zes maanden in Amerika" mede: 
//Het verblijf van L . S T E W A R T heeft 5 millioen gulden 
gekost. Alle buitenmuren evenals dc kolpnnaden 
en het omringende hekwerk zijn van glad gepolijst, 
zuiver wit marnier; het is het kostbaarste en weel
derigste gebouw van het vaste land. De Korin-
tisclie kolommen in den gang hebben ieder eene 
waarde van 4000 pond sterling. Dc kostbaarheid 
en weelde van ameublement is aan die van het 
huis zelf geëvenredigd. De eigenaar gebruikt zijn 
rijkdom niet voor zich alleen; 15 millioen worden 
door hem aangewend voor twee kolossale gebouwen, 
waar ongehuwde handwerkslieden voor zeer billijken 
prijs verzorging erlangen." 

Voor kerken en andere monumentale gebouwen 
komt eindelijk de massieve gehouwen steen in toe
passing cn hiermede wordt dan ook inderdaad 
voortreffelijk gebouwd. Meestal worden de muur
vlak ken opgetrokken uit ruw gebrocheerden, even 
hoogen steenen, de deur- cn raainomsluitingen, als 
ook lijsten zijn uit steen van een andere kleur, die 
clad bewerkt is. 

In den laatsten tijd heeft zich een streven ver
toond om zoowel den ijzer pantser- als den kasten 
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(marmer pantser) stijl tc verlaten, hetgeen het ont
staan en den bloei van de Fransche- cn Italiaansche 
renaissance tengevolge heeft gehad. Wanneer deze 
richting doelmatig gevolgd cn gewijzigd wordt, over
eenkomstig de bestemming der gebouwen, dan zal 
zij waarschijnlijk zeer navolgenswaardig zijn. Hierbij 
openbaart zich nog eene neiging tot den Italiaanschen 
gothick en met zeker recht, omdat zoowel dc voor
handen materialen als de luchtgesteldheid, de toe
passing daarvan op goede gronden doet rusten. 

Jammer echter, dat de New-Yorksche in klassieke 
lichting werkende architecten, niet meer rekening 
houden met den aard en de bestemming hunner 
gebouwen maar meestal bij een enkel schoon 
denkbeeld blijven, dat zij op gebouwen voor ver
schillende doeleinden, als hotels, schouwburgen, het 
nieuwe postkantoor, enz. hebben toegepast; allen zijn 
als het ware in denzelfden vorm gegoten. 

Vele dezer nieuwere gebouwen hebben goed gc-
teekende gevels, zijn op de beste wijze in graniet 
en anderen duurzamen steen uitgevoerd, doch missen 
elke karakteristieke uitdrukking, en als zij deze be
zitten is die gewoonlijk het tegendeel van wat zij 
werkelijk moet zijn. Dit veroorzaakt den vreem
deling geen geringe verlegenheid. Hij moet ernaar 
raden waartoe het gebouw dient, dat hij aanschouwt. 
Een leeszaal, een hotel, een schouwburg, een rij 
gewone handelshuizen, allen hebben vier of vijf ver
diepingen, mansarde daken niet pavilloens en dak
vensters cn balkons met ijzeren hekken. 

Op enkele plaatsen zijn, bizonder door Duitsche 
architecten, betere denkbeelden toegepast, hoofdzake
lijk bij eenige der nieuwere bank- cn verzekerings
gebouwen aan den Broadwaij, welke niet de nieuw
ste dergelijke in Duitsche hoofdsteden opgerichte ge
bouwen kunnen worden vergeleken. 

In ccn modern land als Amerika is zeer weinig 
wat bouwkunstig-histoiische waarde bezit. Wat van 
vroeger bestaat wijst naar Engeland. Het onlangs 
afgebroken New-Yorksche ziekenhuis, droeg, tc oor-
deelcn naar de afbeeldingen ervan, een familie trek 
niet St. Lukas of Bethlehem in Londen. Eenige 
kerken, die gedurende of omstreeks dc onafhankelijks 
oorlog gebouwd werden, toonen aan, dat hoe afkee-
rig de Amerikanen destijds ook waren van de Engel
schc politiek, zij zich toch hielden aan de Engelsche 
bouwkunst. De St. Paul's kapel aan den Broadwaij 
is volkomen de St. Martin van Londen. In andere 

oude gedeelten der stad ontmoet men een aantal 
herinneringen aan het een of ander welbekend En
gelsch klassiek gebouw, dikwijls soliedc in steen, 
doch somtijds ook in hout uitgevoerd. 

De Engelsche klassieke stijl schijnt tc New-York zijn 
toppunt bereikt te hebben in het Raadhuis, een zeer 
groot doch bescheiden en eentoouig gebouw, dat 
echter gunstig gelegen is. 

Evenals de Brit, streeft de Amerikaan er naar zoo 
mogelijk voor zijn gezin een huis, dat hij alleeuhe-
woont, te verwerven. Die wensch heeft geheele rijen 
eenvormige huizen in New York doen ontstaan en 
ook een bepaalden Amerikaanschen bouwtrant in het 
leven geroepen, die, in verband met de Amcrikaansche 
leefwijze, aan de eischen van comfort, billijken prijs 
en aangenaam uiterlijk bijna volkomen voldoen. Wij 
bedoelen de houten Cottages, die als de pioniers der 
bouwkunst in de steden, aanvankelijk geheele buur
ten, kantons, vormden, totdat zc door steenen gebou
wen, volgens de voorschriften der bouwpolitie, eerst 
naar de voorsteden en ten laatste ook uit de omge
ving der groote steden, verdrongen zijn. 

De fundcering dezer huisjes bestaat gewoonlijk uit 
een rij ingeheide palen. In moerassige of laaggele
gen gronden, bijv. in Chicago, steken de palen 
tot 1 ii 2 meter boven den grond, die met planken 
worden bekleed en alzoo een kelderruimte vormt. 
Oj) de palen wordt een raamwerk gelegd en 
daarop stijlen gesteld, die, ook voor ecu huis 
van meer dan ccn verdieping, uit eene lengte 
genomen worden. De stijlen worden niet 0.10 me
ter breede planken bekleed en over het geheel een 
eenvoudige kap aangebracht. Licht- en deurkozijnen 
zijn dikwijls met uitgezaagd werk of lijsten ver
sierd. Van binnen zijn de wandvlakken, door 
latten gevormd, gestukadoord. Deze belatting wordt 
ook op stecnen muren aangebracht. De Amcrikaan
sche architecten prijzen deze methode aan om de 
warme en drooge luchtlaag, die tusschen den muur 
en de bepleistering bestaat. 

Voor de meeste timmerwerken wordt hout, dik 
0.05 meter, gebezigd. Voor de samenvoegingen 
worden uitsluitend gebruikt vierkant gesmeden nagels, 
die om hun buitengemeen hechtend vermogen en taai
heid zeer te stade komen en ook elders aanbeveling 
verdienen. Het dak wordt niet planken beschoten 
en de trappen zijn natuurlijk van hout; de schoor-
stecnen zijn de eenige steenconstructiën in zulk 
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ecu liuis cn zelfs deze worden nog op houten juk- | i 
ken of consoles geplaatst. De ramen in die hui
zen bestaan zonder uitzondering uit twee deelen, die 
door middel van tegenwichten op cn neer geschoven 
kunnen worden. Deze inrichting vindt men ook aan 
andere meer soliede gebouwen, zelfs aan kerken, waar 
zij dan in vijf of meer deelen schuifbaar zijn gemaakt. 

Stelt men zich deze slecht sluitende ramen, de 
doorluchtige wanden en den alleen door afstraling 
verwarmenden open haard voor, dan kan men zich 
nauwelijks een denkbeeld vormen, hoe de bewoners 
van zulk een huis het in den vaak strengen winter 
kunnen uithouden, zelfs al acht men ook dc krachtige 
luchtwisseling, waarop de Amerikaan zeer gesteld is, 
nuttig. 

Dit verblijf wordt overigens door het vloertapijt, 
dat bijna in geen kamer ontbreekt, behagelijk ge
maakt. Tegenwoordig worden die tapijten zelfs als 
onroerend goed aangemerkt. 

Dc planverdeeling dezer Cottages is dikwijls zeer 
schoon. Overdekte gangen voeren naar den ingang 
en strekken des zomers tot verblijfplaatsen. Aan de 
eetkamer ontbreekt schier nooit een veelhoekigen 
uitbouw. 

Door schuivende deuren kan men de vertrekken 
vergrootcn. Ook een badplaats, zoo er maar eenigs-
zins gelegenheid voor bestaat, al was het ook in een 
kast tegen den muur, is voorhanden; de verwarming 
van het water ervoor geschiedt door het keuken
vuur; gas- cn waterleidingen, zelfs tot in dc toilet
kamer, ontbreken niet. Voor closets heeft de Ame
rikaan een groote voorliefde, dat wil zeggen: houten 
kasten achter beschotwerk, die in alle hoeken ge
plaatst zijn en menig meubel besparen. Aan vreem
delingen valt het aanvankelijk niet weinig op, hoe 
ook in voorname huizen deze closets en reiskoffers, 
jaar in jaar uit, kast cn ladetafel vervangen moeten; 
daarom is het bevreemdend dat in menig huurhuis 
keukenhaard en kachel als meubelen beschouwd en 
door den huurder medegebracht moeten worden. 

Dat een zoodanig huis licht en toch sterk genoeg 
is, om van zijn palen genomen en naar een andere 
plaats vervoerd tc worden, kan geen verwondering 
baren. In de westelijk gelegen steden kan men 
vaak huizen, met rookende schoorsteenen en de be
woners erin, ontmoeten, terwijl ze verplaatst worden. 
Dit huizenvervoer vormt een afzonderlijken tak van 
bestaan. 
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De New Yorksche huizen, vroeger bedoeld, hebben 
gewooi dijk een hoog bordes met steenen treden en 
bevallige balustraden, waaronder ccn deur is die 
onmiddelijk tot het huis toegang geeft. Veeltijds 
wordt een vestibule of voorportaal met een ingang 
aan de straatzijde aangetroffen, waarvan de deuren 
fraai versierd zijn en gewoonlijk over dag open
staan; hierdoor zijn te zien de fraaie glazen bin
nendeuren in welker teekening en uitvoering, als 
ook in al het overige timmerwerk, veel meer smaak 
geopenbaard wordt, dan bij dat der Engelsche hui
zen van dezelfde klasse. 

Dc deuren, meestal van gepolitoerd notenhout 
vervaardigd, zijn voorzien van verzilverden hengsels, 
handvatten en schilden, hetgeen een rustig en fraai 
aanzien geeft. 

De planverdeeling is eenigszins eigenaardig. De 
trappen, die vun boven verlicht worden, zijn 
gewoonlijk aan de eene zijde, waardoor aaneensluiting 
der kamers, van den voor- tot den achtergevel, ver
kregen wordt. De voorkamer in het sous-terrain 
dient meestal tot eetkamer; daarachter ligt dc keu
ken met een menigte bergplaatsen en een provisie
kamer. Daaronder is een diepen kelder voor het 
verwarmingstoestel, meestentijds heetc lucht, en berg
plaatsen voor brandstoffen. 

Op de verdieping ter hoogte van den hoofdingang, 
dient de voorkamer tot ontvang- en woonkamer, 
zoo ook eene achterkamer, waartusschen menigmaal 
nog een vertrek gevonden wordt met groote portc-
brisécs, waardoor alleen dc verlichting kan ge
schieden. 

Het voordeel dat men met deze indeeling beoogt, 
is besparing van dienstpersoneel. Doordien de keu
ken onmiddellijk naast de eetkamer ligt, zijn dc 
eigenlijke woonvertrekken meer vrij en wint men 
gelegenheid voor meerdere slaapkamers daarboven. 

Vele Amerikanen schijnt deze wijze, om in kel-
dcrkaincrs tc eten, niet meer te bevallen, waarom 

I dun ook thans de achterkamer der bel-étage als eet
zaal ingericht wordt, wat met de hooge prijzen welke 
in New York voor huizen geëischt worden meer over-

!' eenkomt. Voor huizen van deze klasse, met 18 
j voet voorgevel en een daarachter gelegen tuintje vnn 

18 voet lang en breed, wordt 40.000 dollars ge
vorderd. De grond van IS bij 70 voet oppervlakte 
vertegenwoordigt hier bijna de helft der waarde. 

Men zou meenen dat voor zulk een som wat 

— 253 — 

beters tc bekomen zou zijn, doch dc bouwmeesters, 
hoe gretig ook om nabootsingen uit te denken, schij
nen niet geneigd eenige verandering in het beschre
ven grondplan te maken. Evenwel moet gezegd 
worden dat de inwendige betimmering zeer net en | 
smaakvol is, ruim voorzien van alkoven, kasten, buf
fetten, enz., terwijl schoorsteenen en spiegels hun 
aandeel tot de verfraaiing bijbrengen. 

De daken zijn met leien gedekt en de ramen op
schuivend. Met Eranschc, draaiende ramen kan een 
geboren Amerikaan zich niet vereenigen. 

Bij liet, ter gelegenheid van de behandeling van 
den marmeren pantserstijl, gezegde, betreffende de 
New-Yorksche huizen van den eersten rang, kan hier 
het onlangs voor den heer A . F . S T E W A R T gebouwde 
hotel nog vermeld worden. Dit prachtige en kost-
bare, geheel van wit marmer gebouwde woonhuis, J 
dat de Londcnschc evenaart, ligt op den hoek van 
twee straten, met den hoofdingang aan de zijstraat 
en omgeven door een lage borstwering cn plantsoen. 
De teekening neigt naar Fransche modellen. Bij 
krachtige lijstwerken, heeft het gebouw een over
vloed van ornamenten, alles verrassend schoon uit-
gevoerd met effectvolle werking. De architect is 
de vroeger genoemden heer K E L L U M , die door dit 
gebouw getoond heeft, niet alleen in ijzer, maar ook in 
marmer, zijne denkbeelden op uitmuntende wijze te 
kunnen verwezenlijken. 

Niet ver van het woeligste en rijkste deel der 
city, waar de marmeren paleizen van New-York 
Herald en Park Bank zich verheffen en de banken 
van Broadwaij cn Walstreet, in gebouwen van por-
phir en graniet, dagelijks milliocnen omzetten, ver
schuilt zich in Touth Ward het armen Ghetto. Wat 
daar huist en schuilt in oude barakken van rottend 
hout of in, van kelder tot vliering, dicht bewoonde 
tenement houses, is een uitschot van allerlei volk cn 
natiën, verwilderd door misdaad en drank, — de 
vuilste droesem van het schuim der bevolking. 

Tenement of tenant houses, noemt men huizen die 
in gedeelten verhuurd worden aan de bchoeftigen in ! 
de armenwijken. Om eene voorstelling tc geven 
van het soms dichtbevolkte dier meerendeels ellen
dige buurten, dicne het volgende: In een blok hui-
zen van 130 bij 200 voet, dicht bij Howard Mission 
in New Bowcrij, telde de politie, in 10 tenant hou- I 
ses, 172 huisgezinnen, 5 stallen, een zeep- en kaar
senfabriek en ccne groote leerlooierij. Onder de 
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bewoners waren 151 Italianen, 92 Ieren, 28 Chine
zen, 3 Engelschcn, 2 Spanjaarden, 7 Duitschers, 5 
Amerikanen. Kan het erger in Londen of Liverpool? 

Na dc woonhuizen komen in dc eerste plaats de 
handelsgebouwen in aanmerking. In dc groote ste
den worden cr verscheidene aangetroffen, die uit
sluitend tot kantoren, zoogenoemde office buildings 
zijn ingericht, Zij bevatten, behalve de kantoor
lokalen, hoogstens één woonvertrek voor een portier. 
Eigendommelijk en kenmerkend voor Amerikaansche 
toestanden en handelsopvattingcn is, dat zich in één 
gebouw, met voorliefde één tak van bedrijf groe
peert. Zoo worden in Trinity building, in New-York, 
12 ii 14 verschillende architecten firma's gevonden. 

Deze handelshuizen zijn stelselmatig verwarmd en 
van gas- en waterleidingen voorzien. Men bezigt 
staande lampen; waschkommen en vaten met koel 
water, ontbreken nergens. Op dc matte ruiten der 
deuren aan de gangen leest men de namen der 
firma's, waardoor het vinden zeer gemakkelijk 
wordt. De privaten zijn met gaslicht, waterleiding
en verwarming voortreffelijk ingericht en in groot 
getal voorhanden. Bij de nieuwe handelsgebouwen 
worden thans brandvrije torens, met toegangen tot 
alle verdiepingen, gebouwd. Bij den brand van Chicago 
zijn deze inrichtingen goed bewaard gebleven. 

Over de enorme grootte der logementen van Amerika 
werd in menig dagblad van den laatsten tijd geschre
ven. Zij zijn, zooals men wel vermoeden kan, met 
alle mogelijke comfort ingericht, die de in Europa 
reizende Amerikaan, dikwijls niet ten onrechte zegt 
te missen. In Amerika onderscheiden zij zich ech
ter door gebrek aan alle spoor van gezelligheid en 
onzinnig hooge prijzen. Het hotel, dat de rijke 
P O T H E R P A L M E R na den brand van Chicago voor 
drie millioen dollars oprichtte, heeft een oppervlakte 
van 244 bij 254 voet en is tot den nok 108 voet 
hoog. Ilct bevat, in 8 verdiepingen, 150 kamers. 
Vier elevators brengen de personen cn bagage op en 
neer. 

Een gewichtig deel van de Amerikaansche bouw
kunst is de kerkbouw. Geen ander land is zoo rijk 
met verschillende sekten gezegend en daar iedere 
sekte andere eischcn voor haar bedehuis stelt, zoo 
leveren de kerken menige opmerkenswaardige eigen
aardigheid op. 

De gebouwen der Anglikaansche hoofdkerk, volgen 
zoo in plan als in opbouw streng dc Engelsche voor-
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beelden. Meestal drie ruime schepen en een verhoogd 
koor (abside). De toren is gescheiden van den hoofd
bouw. Alles in den bekenden Engelsch gothieken 
stijl, die ons onwillekeurig aan dorpskerken doet 
denken. 

De kerken der Unitariërs en aanverwante geloofs
belijdenissen, bestaan uit eenvoudige vierhoekige 
ruimten, niet eene verhevenheid aan de smalle zijde, 
waarop drie stoelen en een lezenaar geplaatst zijn 
voor den in een eenvoudigen rok gekleeden geeste
lijke. Aan de andere zijde bevindt zich de galerij 
voor orgel cn zangkoor. Deze kerken zijn verwarmd 
en worden rijkelijk niet gas verlicht. Dc zitplaatsen, 
waarvan enkele zijn afgedeeld, zijn van gemakke
lijke kussens voorzien. De vloer is niet tapijten 
belegd Onder het kerkruim bevinden zich zalen, 
keuken en badkamers De eerste voor gezellige samen
komsten der leden van het kerspel, de laatste voor 
de armen tot kosteloos gebruik. 

De Roomschgezinden behouden, in hunne gebou
wen voor ritucele doeleinden, het kerkelijk karakter 
strenger. Zij zijn ruim, niet zijschepen en galercien 
aangelegd en meestal overwelfd, doch dikwijls ook 
van schijngcwelven voorzien. De Katholieke kerken, 
of hoe andere geestelijke gebouwen verder mogen 
genoemd worden, zijn volgens dezelfde motieven, 
meerderen zelfs met dezelfden praal en pracht, ge
bouwd en inwendig opgesierd als in Europa. Deze 
gebouwen leveren dus, volgens hunne inlichtingen, 
nauwelijks eenig verschil op met de Europecschen. 

Aan dc gebouwen voor samenkomsten der Uni-
versalisten ontbreekt schier elk kerkelijk onderschei-
dingsteeken. Zij dienen in werkelijkheid alleen tot 
het aanhooren van muzikale voortbrengselen en 
dikwijls met smaak voorgedragen zedekundigc beschou
wingen, rijk aan denkbeelden. Zij zijn echter overeen
komstig de behoeften der uitsluitend tot de geld-nristo-
cratie behoorende leden, met gebeeldhouwde stoelen en 
beschilderde ramen op dc weelderigste wijze versierd. 

De kerken worden ook vaak voor wetenschappe
lijke voordrachten cn vergaderingen gebezigd; bo
vendien staan zij in verband met bidzalen, biblio
theken en leeskamers. 

Over het algemeen laat zich het contrast nauwe
lijks beschrijven, als men, met de herinnering aan 
de vriendelijke en gemakkelijk ingerichte gods
huizen van Amerika, onze dompige, koude cn kale 
of naakte kerken, in het bizonder die der Prote-
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stanten binnentreedt. I Iet verschil in levensopvatting 
spreekt nergens sterker dan hier. 

Aan de kerkhoven besteden de Amerikanen mede 
een bizonderen zorg. Als de omgeving of de ligging 
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der stad het maar eenigszins veroorlooft, kiest men 
de schoonst gelegen gedeelten tot begraafplaatsen. 
Dit is ook, bij voorbeeld te Philadelphia, in hooge 
mate het gc\nl. Men kan in de nabijheid dezer 
stad weinig schooner plaatsen, dan juist de kerkho
ven, dc rustplaatsen der dooden, vinden. De kunst, 
gepaard aan een piëtistisch gevoel, heeft aangevuld, 
wat aan de natuur mocht ontbreken. 

Dat hospitalen en krankzinnigen gestichten op de 
weelderigste wijze gebouwd en ingericht worden, 
kan ons na het vermelde niet meer verwonderen. 
Wel blijft het opmerkelijk, dat zij met voor
liefde als een voorwerp der private liefdadigheid 
gekozen worden, zoodat vele dezer stichtingen aan 
een enkel persoon hun ontstaan danken. Met de 
Amerikaansche wijze van handeldrijven vertrouwd, 
kunnen wij de gedachte niet onderdrukken, dat deze 
rijk geworden lieden zulk eene stichting als zoen
offer voor hun geweten beschouwen. 

Het kapitool, gouvernementshuis van den staat, 
een oud cn somber gebouw tc New-York, acht men 
der stad niet meer waardig. Onmiddelijk achter het 
oude gebouw verrijzen langzamerhand, op basemen
ten van licht graniet, dc als gepolijst marnier glin
sterende muren van een gebouw, dat in zijn rijken 
renaissance stijl afgewerkt, ongetwijfeld een der 
schoonste gebouwen van Amerika belooft tc worden. 
De kosten zijn berekend op ruim 10 millioen dol
lars cn zeer is het de vraag of het, zelfs voor die 
som, te voltooien zal zijn? N u reeds zijn er onge
veer 4 niilliocn pond sterling aan besteed en nog 
staan slechts de twee onderste verdiepingen. Het 
is een reuzenbouw, Salomo waardig. 

Dc Amerikaansche theaters kunnen, zelfs dc beste 
in hunne soort, met die der meeste groote Europe-
schc steden niet vergeleken worden. Uiterlijk be
zitten zij in het geheel geen karakter. Inwendig 
zijn ze ook niet tc vergelijken met onze, dikwerf 
door een verfijnden smaak in betrekking tot bouw
kunst en decoratie opgerichte, operagebouwen en 
schouwburgen, (een Duitschcr spreekt) veelal zijn ze 
zelfs afschuwelijk leclijk opgesierd. Machineriën en 
decoratiën zijn in dezelfde mate aan die der Luro-
pesche theaters ondergeschikt. 

Ten slotte eenige opmerkingen over de positie 
van den Anierikaanschen architect. 

Het lager onderwijs is beter dan bij ons; het 
hooge echter staat niet gelijk niet dat in Europa. 
Ook hierin openbaart zich het democratisch karakter 
der Anrcrikaausche maatschappij. Geen beschaafd 
land misschien, waar betrekkelijk minder uitstekende 
geleerden worden gevonden, maar zeker geen land 
ter wereld, waar de intellectueele ontwikkeling van 
het geheele volk tot even hoog peil is gestegen? 

Zooals ook bekend is, bestaat in geheel Amerika 
geen vakschool voor den architect. Hij is gedwon
gen, wanneer hij de neiging gevoelt zich boven 
het handwerk te verheffen, op hoogescholcn te gaan, 
waarbij echter niet moet gedacht worden aan Duit-
sche hoogcscholen of aan privaat onderwijs, waardoor 
theoretische kennis of handigheid in het teekenen 
verkregen wordt, noch aan vakstudiën in het buiten
land. De meeste jonge architecten hebben een meer 
praktische neiging en stellen zich tevreden met na te 
volgen de wijze van vorming, zooals dit aldaar steeds 
de gewoonte is geweest. 

Zij beginnen namelijk, met de gewone op school 
verkregen kennis toegerust, als loopjongen, office boy 
op het bureau van een architect of aannemer. Spoe
dig klimmen zij op tot teekenaar, draugtsman, en 
zoeken gedurende dien tijd zooveel mogelijk aftrek
ken van grondplannen, gevels en details machtig te 
worden. Na anderhalf, hoogstens 2 jaar vangen zij, als 
ze wat bespaard hebben, in de een of andere weste
lijke stad voor zichzelf aan en leveren dan, overeen
komstig dc kunstenaarsgaven des Amerikaans, meestal 
produktcn die de haren tc berge doen rijzen. Anderen 
worden in één nacht van horlogemaker, lithograaf 
of iets dergelijks tot architect herschapen. 

Men vraagt wellicht hoe zulke lieden, naast ge-
oefenden, hetzij inlandsche, hetzij biiitenlandsche kun
stenaars, kunnen blijven bestaan. Verschillende 
omstandigheden werken daartoe mede. 

In de eerste plaats bezit het groote publick geen 
kennis om een bouwkunstig voortbrengsel met 
juistheid te beoordcelcn. Wel bezit het een vooroor-

li deel tegen alles wat naar studie of school riekt. 
| Hieruit volgt dat de eerstgenocnidcn meer gewild 

zijn dan de tot kunstenaar gevormde mannen. 
Ten tweede bestaat, in de zich snel uitbreidende 

steden, groot gebrek aan huizen, die deze stuin-
perts te gemakkelijker kunnen ontwerpen, omdat 
bijna alle construction conventioneel behandeld en 
dc détails voor het grootste gedeelte klaargemaakt 
in fabrieken gekocht worden. 

Ook voorafgaande berekeningen zijn niet gebrui
kelijk. De werken worden volgens eene omschrij
ving der hoofddoelen gegund. 

Een eigenaardige praktijk dezer heeren bestaat 
hierin, dat zij het ontwerp voor een bagatel leve
ren en zich door den aannemer 4 a 5 procent 
der bouwkosten als commissieloon laten betalen. 

Evenals in Engeland vormen de architecten in de 
groote steden, in plaats van architecten-vereenigingen, 
zoogenoemde chapters, wier leden in betrekking 
staan niet het //American Institut of Architects." 
Dc leden dezer Chapters moeten elkander van raad 
dienen; het kleinste getal hunner komt echter zijne 
verplichting na, zoodat die vereenigiugen eigenlijk 
slechts i l l naam bestaan. 

Als derde oorzaak moet op de concurrentie gewe
zen worden. Voor staats- of gemeente bouwwerken 
worden veelal openbare of beperkte prijsvragen 
uitgeschreven, maar óf de beoordeelaars bestaan en
kel uit leeken, óf politieke en familie aangelegen
heden, en wellicht nog andere, geven den doorslag. 
Zoo komt het dat menige voortreffelijke prijsvraag, 
tot welker oplossing men de uitgelczendste krach
ten zou behooren te kiezen, op de erbarmelijkste 
wijze wordt opgelost en daardoor bouwwerken te 
voorschijn worden gebracht, waarvan het beschaafd 
publiek niet weerzin dc oogen afwendt. Slechts door 
het hooghartige gevoel van nationale eigenwaarde, 
waarin de Amerikanen voor de Franschen niet ouder 
doen — hoewel niet vrij wat minder grond — is het 
verklaarbaar dat zij voor menig bouwkunstige misge
boorte bewonderend uitroepen : 

«That 's the finest building in the world !" 

D L . X X I V . 
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M U S E U M T E A M S T E R D A M . 

De Commissie van redactie vermeent dc interpel
latie van Jhr. DE JONGE, omtrent den bouw van het 
Museum te Amsterdam en de daarover gevoerde dis
cussie, in de zitting van de tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal, op den 27 Mei, in zijn geheel aan dc 
leden onzer Maatschappij te moeten mededeelen. 

Het Verslag der 65>' zitting, volgens de Staats
courant, luidt als volgt. 

De heer DE J O N G E : Mijnheer de Voorzitter! Ik 
begin met den Kamer mijn dank te betuigen voor 
de welwillendheid, die zij gehad heeft, om mij de 
gelegenheid te geven tot den Minister van Binnen-
landsche Zaken deze interpellatie te richten. 

Het onderwerp, dat deze interpellatie betreft, geldt 
den bouw van eene monumentale stichting, waarover 
in cn buiten de Kamer reeds het een en ander is 
voorgevallen. 

In de zitting van 8 December van het vorige 
jaar had ik bereids de eer aan den Minister daar
omtrent, bij dc behandeling van het onderart. 147 
van het Vdc hoofdstuk der begrooting voor het 
loopendc jaar, enkele inlichtingen tc vragen; maar 
uit den aard der zaak waren de antwoorden, toen 
door den Minister op mijne vragen gegeven, zeer 
onbestemd, en, hij vergunne mij de uitdrukking, 
onbeduidend. Ik heb toen echter gemeend in die 
antwoorden te moeten berusten, omdat de Minister 
toen nog betrekkelijk sedert korten tijd zijn zetel 
had ingenomen, en daar er zich bij de aanvaar
ding van eene ministerieele portefeuille zoo vele en 
velerlei zaken voordoen, kon ik mij volkomen be
grijpen, dat hij zich op dat oogenblik met een zoo
danig onderdeel van zijn beheer nog niet had kunnen 
bezig houden. Intusschen geldt het eene zaak, die ook 
om het beginsel, mij belangrijk genoeg voorkomt, 
om zc nog eens ter sprake tc brengen; terwijl ik nu 
daarmede niet weder wensch te wachten tot de be
handeling der begroeting. Immers, wanneer die tijd 
zal zijn aangebroken, zouden alligt mijne vragen weder
om in den Oceaan van cijfers kunnen bedolven raken. 

Ik heb dus gemeend deze quacstie, die toch wer
kelijk niet zoo onbelangrijk is, ook wat het tinantieel 

beheer betreft, bij wijze van eene interpellatie inci
denteel tc mogen behandelen, waartoe de Kamer mij 
dan ook hare toestemming welwillend verleend heeft. 

N u wij dan dit oogenblik aangebroken zien, wensch 
ik enkele vragen tc richten tot den Minister van 
Biiincnlandsche Zaken, waarop ik hoop dat de ant
woorden duidelijk cn afdoend zullen mogen zijn, 
zoodat wij in deze duistere zaak althans ecnig 
officieel licht ontvangen. 

De eerste vraag is: vKan de Minister van Binnen-
landsche Zaken pertinente verzekering geven, dat het 
in aanbouw zijnde Rijksmuseum te Amsterdam, voor 
zoo veel het 's Rijks kas betreft, niet meer dan on
geveer / 900.000 voor het geheele gebouw zal kosten, 
zijnde het cijfer dat blijkens de Memorie van Toe
lichting op art. 213, afd. VI I I , hoofdstuk V der 
begrooting voor 1870, der Kamer is opgegeven?" 

Ik doe hierbij opmerken, dat van wege de ge
meente Amsterdam tot dien bouw bijgedragen wordt, 
behalve vrij terrein, nog één ton gouds uit hare 
eigene middelen. 

Ik doe de zoo even gestelde vraag, omdat dc 
Kamer sedert dc behandeling van die begrooting 
1870, bij het jaarlijks voteren, op latere begrootingen, 
van een zeker deel a conipte van die negen ton, 
onder den indruk verkeeren moest, dat het toen ge
noemde cijfer op goede gegevens berustte. Maar ik 
heb, vóór eenigen tijd in Amsterdam zijnde, het 
museumterrein eens in oogenschouw genomen. Nu 
zal ik mij niet vernieten hier te spreken of een oor
deel te vellen als ware ik een bouwkundige; dat zou 
de dwaasheid gekroond zijn; maar ook zonder dat 
men bouwkundige is, kan ons gezond verstand wel 
zóó ver reiken om na te gaan waar zoodanige zaak 
heenloopt als men ziet wat er geschied is, en als 
men, zij het dan ook niet in alle détails, niet geheel 
onbekend is met hetgeen met dien bouw in verband 
staat cn tot zijne geschiedenis behoort. 

De aanbesteding der grondwerken heeft plaats ge
had in 1877. Dc levering der steenen heeft men 
aanbesteed in December 1S70. Het getal, dat men 
aanbesteedde, bedoeg 8,400,000. De begrooting was 
toen / 186,500. Men heeft gemeend eene herbeste-

ding te moeten doen, omdat men weder een ander 
formaat van steenen wenschte. Maar toen heeft men 
de aanbesteding slechts gedaan voor 8 millioen stee
nen. Ik verzoek wel te letten op dat cijfer van 
400,000 minder. En terwijl de hoeveelheid steenen 
met dat getal verminderde, werd de raming nogtans 
niet circa / 32,000 verhoogd. Dat was dus de om
gekeerde regel van drieën! Den 25 Januarij 1877 
had die herbesteding plaats, cn werd deze eindelijk 
goedgekeurd tot een bedrag van ongeveer ƒ 225,000. 

Summa summarum was er op die aanbesteding 
een surplus, wat het geld betreft, van ongeveer/138,500 
boven het oorspronkelijk begrootingscijfer, en boven
dien verkreeg men voor dat meerdere geld 100,000 
steenen minder. 

Ik zal niet spreken over het gebruik van die groo-
tere steenen, maar ik geloof niet geheel buiten de 
waarheid te zijn, wanneer ik zeg dat daaromtrent 
een wonderlijke Bosco-toer heeft plaats gehad. In 
ieder geval is het eene zaak die dc inlandsche nij
verheid zeer gepraejudicieerd heeft. Ik wil er voor 
het oogenblik niets meer van zeggen. 

Voorts heeft men ook den benoodigden hardsteen 
aanbesteed, cn nu geloof ik, met het oog op den 
omvang dien het gebouw moet erlangen, niet te veel 
te zeggen als ik beweer, dat door den prijs van al wat ik 
hiervoor opnoemde, van het millioen, dat het gebouw 
als maximum moest kosten, wel '» millioen op die 
wijze of bereids uitgegeven óf wel gebonden zal zijn. 
Als ik iets aanbesteed, en dat toewijs, ben ik na
tuurlijk gebonden aan dc betaling. 

En nu mijnheer de Voorzitter! is er, na al dat 
opgenoemde, nog geen quaestie van iets dat betreft 
specie en arbeid voor al het opgaande muurwerk, 
van timmerwerk, van glaswerk, geen kleinigheid bij 
zulk een gebouw, van stukadoorwerk en, vooral niet 
te vergeten, van beeldhouwwerk. Dit laatste schijnt 
echter niet voor aanbesteding vatbaar, want dit 
hangt geheel of grootendeels van fantaisie af. 

En nu vraag ik, of het tweede vraagpunt, dat ik 
de vrijheid zal nemen tc stellen, thans niet eenige raison 
d'etre heeft. Ik wensch namelijk van den Minister te 
vernemen of men, naar zijne nicening, niet boven het 
beschikbare millioen zal gaan? Dat cijfer staat in 
het naauwste verband niet het in de Staatscourant 
van 20 Apri l 1877, n°. 92, openbaar gemaakt «Rap
port van dc Rijks-Adviseurs cn van de commissie 
tot voorlichting bij de vestiging van een Rijks-Museum 

te Amsterdam, aangaande dc ontwerpen van ge
noemd Rijks-Museuingebouw." 

In dat rapport vindt men dan het oordeel der 
Commissie van Adviseurs, versterkt met de Amster-
danische Commissie te zamen 18 personen, waarvan, 
naar ik meen, 17 leeken en een deskundige, hetgeen 
ik echter nu maar zal daarlaten. Tn dat rapport is 
nu, met betrekking tot het programma sub § IV als 
bepaald vereischte waarvan dc in tc leveren plannen 
moesten beantwoorden, het navolgende te lezen: 

«De begrooting voor al de hierna te vernielden 
localen mag de som van/800,000 niet overschrijden." 

Dewijl intusschen een der uitgenoodigdc bouw
kundigen al aanstonds verklaarde, dat het cene on
mogelijkheid was, om voor dat bedrag een gebouw 
aan de bij het programma gestelde eischen voldoende, 
te leveren, werd die som van 8 ton verhoogd; 
immers, zoo lees ik verder //bij missive n°. 40, afd. 
V , dd. 24 Juni 1875, is de bouwsom gesteld op 

/ 800,000 tot / 1,000,000." 
Dit laatste cijfer werd alzoo gesteld als requisiet, 

als maximum voor ieder der drie ingeleverde pro
jecten. Die projecten waren van de heeren CUYPERS, 
EBERSON en V O G E L . De mede uitgenoodigdc bouw
kundige, de heer OUDSHOORN, was inmiddels over
leden. Ik herinner hierbij evenwel nogmaals aan 
hetgeen ik hierboven zeide, dat de Staat slechts had 
te betalen 9 ton cn dat Amsterdam één ton zou 
geven niet het terrein. En wat lees ik nu verder 
in meergemeld rapport, ons medegedeeld in de 
Staatscourant van 20 Apr i l 1877? 

//De begrooting C U Y P E R S is aldus: totale som van 
uitvoering / 1,007,000, waarvan moet afgetrokken 
worden eene niet gevraagde overkapping der binnen
plaatsen, uitgetrokken ad /43,716,60 zegge /" 44,000, 
blijft / 903,000, en waarbij moet gevoegd worden 
de (ook door den ontwerper) gestelde 10 pet. voor 
den aannemer of / 96,300, geeft / ' 1,059,300 als 
eindcijfer, zonder eenig bedrag voor onvoorziene uit-

//Dc ontwerper geeft echter aan om de vloeren van 
steenen mozaiek in eikenhout te vervaardigen, de 
ijzeren kappen door houten te vervangen, en het 
metselwerk (in gecnen deele wenschelijk) 1 M . min
der hoogte te geven, waardoor bovendien eene bespa
ring ontstaat van ruim / 76,000, zoodat er, om het 
vastgestelde cijfer van een ïnilliocn te bereiken, nog 
ruim / 6000 voor onvoorziene uitgaven overblijft." 

17* 



— 263 — — 204 — — 205 — — 200 — 

Daarmede is dus bewezen, dat naar dit plan schijn
baar — ik zeg i/schijnbaar", want het tegendeel 
zal, naar ik vrees, helaas! later maar al te duidelijk 
blijven — voldaan zal worden aan het requisiet, «.lat 
het werk niet meer zal kosten dan één millioen! 

Onder die mij overheerschende vrees voor de wer
kelijkheid, die het tegendeel zal aantoonen, stel ik 
nu mijne ticeede vraag, als gevolg van de eerste: 

«In geval van ontkennend antwoord wordt ge
vraagd : 

na. op hoeveel hooger bedrag Zijne Excellentie de 
Minister alsdan rekent, dat het geheele museumge
bouw 's Rijks kas ongeveer te staan zal komen? en 

nb. welke zijn de hoofdoorzaken, waaraan het 
hooger bedrag is te wijten?" 

Dc derde vraag doe ik in dezer voege: //Hoe 
groot is ongeveer het bedrag, dat van de blijkens 
de begrootingen 1870, 1877 en 1878 door de wet
gevende magt toegestane 7''« ton, reeds is uitgegeven 
of ook bereids eene werkelijke bestemming voor dien 
bouw heeft verkregen ?" 

Het spreekt van zelf, dat niet alleen de uitgegeven 
som maar ook die waaraan reeds eene bestemming 
is gegeven, in aanmerking moet genomen worden. 

Wat het werk zelf betreft, men schijnt nog zeer 
weinig gevorderd te zijn. Dc fundering van het 
gebouw en de muren onder den grond zijn op verre 
na nog niet voltooid. Ik heb ten minste opgemerkt, 
dat men nog druk aan het heien is. Ik wil aan
nemen, dat verschillende omstandigheden, onder 
anderen de gesteldheid van den bodem, mociolijk-
heden hebben opgeleverd, maar ik zou toch meenen, 
dat tusschen den kostenden prijs en de voltooiing 
een onafscheidelijk verband moet bestaan. Ik wensch 
dus te weten, en ziedaar mijn vierde vraag: //Hoe
ver is men niet den in 1870 aangevangen bouw 
gevorderd, en in hoeveel tijd denkt men den bouw 
te beëindigen?" 

In de zitting van 8 December was ik zoo vrij 
den Minister eene vraag te doen, waarop hij toen 
niet kon antwoorden om de in den aanvang mijner 
rede opgegeven oorzaken. Toen veroorloofde ik mij 
te vragen hoeveel dc bouwkundige als loon ontving 
voor een zoo belangrijk werk? Ik verklaarde dat, zoo 
ik niet geheel verkeerd was ingelicht, hij over 1877 
genoten had, voor 1 ton gouds, die toen verwerkt 
was, / 10,000, dus 10 percent. De Minister zeide 
toen, dat, wanneer men ccn goed gebouw wenschte 

te bezitten, men dan een architect moest hebben, 
die voor zijn werk behoorlijk betaald werd. Ik heb 
dit toegestemd, maar mij dunkt cr is aan alles een 
grens. En dan zou ik meenen dat eene belooning 
van 10 percent vrij kras is, om geen ander woord 
te gebruiken. Het is, dunkt mij, nu de wel aange
name tijd voor den Minister om op de vroeger ge
dane vraag te antwoorden. Van daar dat ik tot den 
Minister als vijfde vraag richt: «Bestaat er eene be
hoorlijke regeling ten opzichte van de belooning van 
den bouwkundige, en op hoeveel percent over de 
bouwkosten is die bepaald?" 

Het is, dunkt mij, eene eenvoudige, duidelijke 
vraag. 

Ik veroorloof mij eindelijk nog een paar andere 
vragen. 

In de zitting van 15 December 1870 vraagde de 
heer van K E R K W I J K aan den vorigen Minister: «In 
de tweede plaats zou ik gaarne van den Minister 
vernemen, of dat museum gebouwd wordt naar het 
bekroonde plan? De reden voor die vraag is deze: 
Ik heb in het Zondagsblad van het Nieuws van den 
Dag van 3 December zekeren brief gelezen, waarin 
gesproken wordt van verschillende plannen. N u is bij 
mij de vraag gerezen of wellicht, nadat het plan 
reeds bekroond was, er wijzigingen in zijn aangebracht. 
Zoo ja, zijn die wijzingen dan gedaan na advies van 
de jury of na advies van de commissie van adviseurs ? 
Ik kan mij vergissen; wellicht dat er geene wijziging 
in het bekroonde plan heeft plaats gehad." 

De Minister antwoordde daarop: 
//De geachte spreker uit Zierikzee vraagt of het 

gebouw zal gemaakt worden volgens het bekroonde 
plan." Dat bekroonde was een zeer eigenaardige 
uitdrukking: bekroning had niet plaats, en men 
heeft de zaak zeer huishoudelijk afgedaan. «Mij 
dunkt, — vervolgt de Minister — dat is natuurlijk; 
overigens is het mogelijk dat de architect er nog 
retouches in maakt; daarvan kan ik niets zeggen." 
Als men nu zoo spreekt van retouches in teekenin
gen, denk ik aan hier wat licht, daar wat donker 
aanbrengen, maar ik meen dat die retouches vrij 
belangrijk zijn uitgebreid en dat de interpretatie 
van dat woord retouches door den bouwkundige daar 
aangegeven, bij onderzoek zou blijken een gansch 
andere te zijn dan die gewoonlijk daaraan wordt 
gegeven. Daarom vraag ik den Minister: «Is er 
voor dat werk eene DESKUNDIGE commissie van con

trole," zamengesteld uit mannen van de kunst, ge
lijk in elk beschaafd land geschiedt ten aanzien van 
zulke werken ; niet een commissie bijv. van 18 leden, 
waaronder slechts één deskundige". Is er dus — zoo 
vraag ik — eene D E S K U N D I G E commissie van controle 
op de uitvoering van het goedgekeurde en gekozen 
ontwerp C Ü Y P E E ? Zoo ja, wie zijn de leden dier 
commissie? Zoo neen, zou dan het alsnog benoemen 
van zoodanige commissie geen aanbeveling verdienen?" 

En eindelijk nog deze vraag, welke met de vorige 
nauw zamenhangt: «Wordt op voldoende wijze ge
waakt, dat het plan en de stijl van het sub vraag 
0 bedoelde ontwerp niet buiten voorkennis dier des
kundige commissie (reeds bestaande of casu quo nog 
te benoemen), cn met behoorlijke toestemming der 
Regcering worden gewijzigd en vervormd?" 

Immers, mij dunkt dat het toch niet wel aangaat om 
aan den bon gré van één persoon over tc laten in plan 
en stijl retouches aan te brengen. Want zulke retou
ches, (om dat woord nog eens te gebruiken, daar 
het allengs op bouwkunstig gebied eene zeer eigen
aardige historische waarde dreigt te verkrijgen), — 
zulke retouches, zeg ik, zouden er wellicht toe kunnen 
leiden, dat het der schatkist op het doen toucheren 
van een of meer tonnen gouds tc staan kwam. 

Ik hoop en vertrouw dat de Minister nu wel be
slagen ten ijs zal komen cn der Kamer licht geven 
in deze in menig opzicht duistere zaak. 

De heer K A P P E Y N E V A N D E C O P P E L L O , Minister 
van Binnenlandsche Zaken: Mijnheer dc Voorzitter! 
De geachte interpellant heeft de goedheid gehad mij 
de vragen vooraf mede tc deelen, en na zijne inter
pellatie aangehoord te hebben, kan hij verzekerd zijn 
dat ik hem ditmaal niet zal behandelen op die wijze 
zoo als hij zich beklaagt bij dc begroot ing behandeld 
te zijn, toen de geachte spreker ccn antwoord ontving 
waardoor hij niet veel wijzer werd. 

Thans toch doet de geachte spreker mij eene perti
nente vraag: kan de Minister cr voor instaan, dat 
dc kosten van het gebouw de raming van /1,000,000 
namelijk / 000,000 voor het Rijk en een ton voor 
Amsterdam, niet zullen tc boven gaan? 

De Minister moet pertinent verklaren, dat zij het 
wel tc boven zullen gaan. 

De 2*» vraag is tweeledig: hoeveel? Volgens de 
mij verschafte opgave met honderd percent. 

Welke zijn daarvan dc redenen? Velen. 

Eene reden is dat uitbreiding gegeven is aan 
het programma door de Regeering. 

Eene andere reden is: dat men aanzienlijk meer 
I 

kosten heeft gehad dan men dacht bij dc fundering, 
omdat men moest bouwen op een terrein van hooge 
waarde, goed gelegen, maar erg Amsterdamsen, met 
andere woorden, waar men niet kon bouwen zonder 
te heien op eene manier waarop niet gerekend was en 
waar men belangrijke zandstortingen heeft moeten doen. 

3°. Het lage niveau van het bouwterrein, in ver
band met de bruggen in de onmiddelijke nabijheid, 
is oorzaak, dat men bij het maken der fundering 
van de rez dc chaussée bij het ophoogen van het 
terrein veel meer kosten heeft gehad dan waarop 
men rekende. 

4°. Zijn er door mijn geachten ambtsvoorganger 
wijzigingen in het ontwerp gebracht. Het is wellicht 

I op die omstandigheid, dat mijn geachte vriend uit 
Zierikzee, die zoo spoedig onderricht is van alles 
wat er omgaat, in der tijd heeft gedoeld. Door den 
architect was namelijk bij zijn ontwerp eene gevel-
teekening met pilasters, cn een carton ingediend, waar-

! op de ornamentatie van den gevel eenigzins anders 
was. Deze andere ornamentatie is door de Regcering 
gekozen, waardoor dc kosten vermeerderd zijn. 

Bovendien is er, volgens den architect, wijziging 
noodig in de verlichting der groote zaal, aanbrenging 

: van gebrand glas in de voorzaal, en men had — wat 
men bij alle dergelijke werken heeft gehad — ver
hooging van den prijs der metselsteenen cn leien. 
Ook zullen, wanneer gevolg gegeven wordt aan het 
voornemen om in het museum op te nemen het 
museum van der Hoop cn het vadcrlandsch museum, 
thans hier gevestigd, de kosten met 22,000 gulden 
worden vermeerderd. Dit bedrag is betrekkelijk klein, 
maar de voornaamste reden van de verhooging is 
dan ook geweest dc uitbreiding van het programma, 
waardoor ruim twee ton meer moet worden be
steed. Voor verwarming cn ventilatie, waarop niet 
bij het programma was gerekend, moet een post van 
/ 180,000 worden uitgetrokken. Ook voor de fun
deringen en metselwerken moesten belangrijke kosten 
worden gemaakt. 

Het bedrag, dat van de begrooting is uitgegeven, 
— hiermede beantwoord ik de derde vraag, — be
draagt ongeveer 058,000 gulden. W i l dc geachte 
spreker weten hoe zich dat verdeelt, dan wete hij, 
dat, behalve ƒ 13,424 voor loodsomheiningen en 



207 — — 208 

muurwerk cn de belooningcn der 8 ontwerpers, de 
opzichters cn liet honorarium van den architect 
( ƒ 8307,00, geen / 10,000), de/e som besteed is 
aan proefpalen, dc funderingen en liet grondmetsel-
werk en voor de aanbesteding van de nictsclsteenen 
en den hardsteen. Die aanneming van de metsel-
stcenen is zeer groot geweest, omdat men meende 
alles in eens te moeten aanbesteden. 

De vierde waag: Hoever is men met den in 1S78 
aangevangen bouw gevorderd, en in hoeveel tijd 
denkt men dien te eindigen ? 

De vorderingen zijn deze, dat aan den boven
bouw zal kunnen worden begonnen, maar het is 
zeer moeielijk om juist aan tc wijzen: in die periode 
van uitvoering is het werk. Alleen kan verzekerd 
worden — de verzekering, die de Minister geeft, 
steunt natuurlijk op de verzekering, hein gegeven • 
door den architect, — dat men rekent in 1S83 het 
gebouw te voltooien. 

De vijfde vraag is deze: of er behoorlijke regeling 
bestaat ten opzichte van de belooningen van den 
bouwkundige? 

Die regeling bestaat. Er is door de architecten 
in Duitschland algemeen aangenomen een zeker tarief 
van 5 percent der aannemingsom, waarbij de archi
tect dan te zorgen heeft voor het personeel van zijn 
bureau. 

Nu is door mijn geachten ambtsvoorganger met 
den architect, die het werk uitvoert, overeengekomen, 
dat deze zal genieten 4 percent van de aannemings
som, maar dat daarvoor zal worden gekort dc 3000 
gulden, die hij voor zijn ontwerp ontving. Ik ge
loof dat die regeling inderdaad billijk te noemen is. 

Eindelijk de laatste vraag. Eene deskundige com
missie durf ik niet zeggen dat bestaat, nu ik van 
den geachten spreker gehoord heb dat hij de vroegere 
commission niet als uit deskundigen bestaande aan
merkt. Ik kan alleen dit zeggen dat, zoo men er 
onder verstaat eene commissie uitsluitend uit archi
tecten samengesteld, deze er niet is, en dat in 't 
algemeen bij dc uitvoering van dergelijke werken, 
de architect met de directie belast, niet nog weder 
door eene andere commissie wordt gecontroleerd, 
maar dat indien er sprake is geweest van wijziging 
in het oorspronkelijke plan, de wijzigingen onder
worpen zijn geworden aan het advies van de Com
missie van Rijksadviseurs. 

Zoo als de geachte interpellant weet, heeft de Com

missie van Rijksadviseurs vroeger zamengewerkt met 
eene andere commissie, die oorspronkelijk zich zelve 
geconstitueerd had ter bevordering van deze zaak, 
maar zich in den zomer van 1877, naar ik meen, 
heeft ontbonden. 

De wijzigingen die door den architect worden voor
gesteld, of van Regceringswegc — want dat is ook 
gebeurd — van den architect verlangd worden, wor
den aan het oordeel en het onderzoek van de Com
missie van Rijksadviseurs onderworpen. Het is dus 
zeker — en dit geldt dc laatste vraag — dat het 
plan en de stijl van het ontwerp niet buiten voor
kennis van de Commissie van Rijksadviseurs cn zon
der goedkeuring van den Minister kunnen veranderd 
worden. Iu hoeverre er redenen zouden zijn om dien 
weg thans te verlaten, en eene andere commissie, 
bestaande uit deskundigen, te benoemen, is mij op 
dit oogenblik niet duidelijk. Ik zou vreezen dat zulk 
ccne commissie van deskundigen de kosten niet ver
minderen zou. Bovendien geloof ik dat wij hier eigen
lijk tc doen hebben met eene zaak, die gerangschikt 
kan worden onder de fails accomplis. 

De uitbreiding van het oorspronkelijk plan is toe
gestaan ; de fundering is gelegd; de hoogere prijzen 
zijn besteed; ik geloof dus niet dat eene commissie 
ter wereld het resultaat zou kunnen veranderen. Ik 
geloof dat de grootste waarborg ten einde — zooverre 
D O D 

dit niet eene goede uitvoering bestaanbaar is — 
verdere opdrijving van kosten tegen te gaan, moet 
gevonden worden in den Minister, en in zijne ver
antwoordelijkheid jegens deze Kamer. Voor het oogen
blik zou ik niet genegen zijn die verantwoordelijk
heid aan eene commissie van deskundigen over te 
dragen. 

De heer UK JONG : Met groote ingenomenheid heb 
ik het antwoord van den Minister vernomen. Ik 
geloof werkelijk dat de tegenwoordige Minister van 
Binncnlandsehe Zaken ons eerlijk en niet goede trouw 
alles gezegd heeft wat hij van dc zaak weet. 

Intusschen betreur ik het dat wij hier alweer 
staan voor een van die ongelukkige gevallen, waar
van wij in den laatsten tijd reeds zoo dikwijls ge
tuige zijn geweest, die ten gevolge hebben dat wij 
geen meester zijn over de Staatsbegrooting. Het is 
mij onverklaarbaar dat mannen van kunstzin, omdat 
ik dacht dat aan kunstzin in de voornaamste plaats 
waarheidszin verbonden was, zóó weinig waarheids-
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zin hebben, dat zij van het denkbeeld schijnen uit 
tc gaan dat men, om iets schoons, iets grootsch, 
iets goeds in Nederland tot stand te brengen, moet 
beginnen met dc halve waarheid tc zeggen. Het 
ware te wenschen dut die mannen zooveel achting 
voor zich zelf en voor hun land hadden, dat zij 
altijd dc volle waarheid mededeelden. 

Waar toch eene zaak van kunst en beschaving, 
een museum, ontworpen wordt, mag men niet 
veronderstellen dat men niet eens weet waar het 
staan zul, op welken grond men bouwen, of men 
al of niet heien moet enz., om dan later tc komen 
verklaren dat men zooveel meer noodig heeft, liet 
treurig gevolg van zulke feiten kan niet uitblijven, 
en hoezeer ik het waardeer dat een museum wordt 
gebouwd, waardig de kunstschatten te bevatten 
waarop ons vaderland terecht roemen mag, mag ik 
niet anders dan een afkeurend oordeel uitspreken 
over dc onjuiste opgaven van de kosten voor zulk 
een gebouw benoodigd. 

Wanneer bij den trcurigen toestand onzer finantiën 
voortdurend sommen moeten uitgegeven worden 
waarop niet was gerekend bij de begrooting, en dit 
alleen als gevolg van handelingen van zaakkundige 
personen die beter behoorden te weten, dan zal dit 
een oorzaak worden dat wij daardoor telkens buiten 
de gelegenheid gesteld zullen worden om gelden 
toe te staan voor uitgaven, in 's lands belang, meer 
noodig dan deze. 

Ik zal niet verder in de zaak treden. 
Ik ben het niet den Minister eens dat wij staan 

voor een feit, en in dit geval vertrouw ik de verdere 
behandeling der zaak aan niemand beter toe dan 
uan hem. Maar toch wenseh ik den Minister bij ver
nieuwing aan te sporen om er zorg voor te dragen 
dat onder zijn krachtig bestuur eu beheer, die man
nen van kunstzin en smaak ook tevens genoodzaakt 
worden meer blijken tc geven van waarheidszin. 

Dc heer D E JONGE : lk dank den Minister voor 
zijn antwoord, dc vrucht van een door hem naar ik 
vertrouw pertinent ingesteld onderzoek. In dit opzicht 
is ons een licht opgegaan, dat meer vertrouwen ver-
dient dan de half officieële geruchten die ons soms 
als ter loops ter oorc kwamen. 

En nu, Mijnheer dc Voorzitter, mij dunkt in zijn 
Torenkamer gezeten, moet de Minister wel gebloosd , 
hebben over dc onverantwoordelijk/' wijze waarop in 

deze is gehandeld; handelingen, die den toets van 
een goed cn richtig Regceringsbcleid niet kunnen 
doorstaan. 

Ik weet. wel, dat krachtens hare grondwettige be
voegdheid de Kamer niets anders vermag, dan de 
Regeering ter verantwoording roepen, omdat de 
Minister de eigenlijk verantwoordelijke man is, maar 
ik weet tevens dat ook hier weder heeft gegolden wat 
in vele andere zaken, helaas, ook al te waar is, na
melijk, dat deze feilen te wijten zijn aan bureaucra
tie, ja ik zou niet den afgevaardigde uit Assen, mr. 
G R A T A M A , moeten zeggen, aan bureautirannie. 

Ofschoon nu de mededeeling des Ministers, vooral 
wat het hooger cijfer betreft, mij niet verbaast, be
treur ik toch niet minder dat zulke dingen in deze 
Vergadering aan 't licht moeten komen, die de 
Minister zelf nauwelijks onder woorden durft te 
brengen. 

Op mijne vraag of de Minister zekerheid kan ge
ven of het gebouw' voor do der Kamer opgegevene 
som geheel gezet kan worden, luidt het antwoord: 
«Dat scheelt veel." 's Ministers hart is beklemd, hij 
durft het cijfer niet noemen. Het is eene schaamte 
die ik in den Minister waardeer. Hij noemde niet 
het millioen meer en teregt, want het oogenblik 
waarop nog pas geleden de meerderheid der Kamer 
heeft gemeend een beroep te moeten doen op het 
crediet van dc Nederlandsche natie, voor een bedrag 
van niet minder clan 43 millioen, mag daarvoor alle-
zins ongeschikt hecten; eene leening die tevens als 
locomotief dienst moest doen, om eene successie
belasting in de rechte linie te zien aangenomen. Ik 
waardeer het in den Minister, dat hij onder die om
standigheden, dat cijfer van niet minder dan een 
millioen meer niet noemt, maar spreekt van 100 per
cent meer, ofschoon zulks aan het allertreurigst effect 
der zaak natuurlijk niet afdoet. Dc Minister zegt, 
dat de redenen velen zijn. Redenen, ja, dat spreekt van 
zelf; dc bouwkunde is een vak, waar men met massa's 
steenen en andere materialen omgaat cn waarin men 
ook steeds massa's argumenten bij de hand heeft om 
altijd de meerdere kosten te bedekken en zoogenaamd 
op te helderen. Ik zal dus niet treden in eene waar
dering van die argumenten, lk neem ze aan voor 
hetgeen ze zijn. Één daarvan heeft mij evenwel bij
zonder getroffen. De Minister heeft gezegd, en ik ver
zoek U , Mijne Heeren, daarop wél tc letten, dat 
vermeerdering der kosten noodig is voor de verlichting 
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der groote zaal. Met die groote zaal wordt bedoeld, 
die boven den grooten tunnel! 

In parenthesi voeg ik er dit bij, dat monumentaal 
gebouw zal doorsneden worden door een tunnel van 
20 meter breed en 00 nieter lung op een terrein 
waar men wellicht gemakkelijk tien musea zou kun
nen zetten ! 

Doch ik laat dat daar; dit punt betreft de con
structie van het gebouw, en daarop wil ik nu geene 
aanmerkingen maken; immers deze is nu eenmaal 
zoo vastgesteld. Maar wat die hoogere kosten betreft 
voor het meer toegang geven van het daglicht, dan 
vraag ik : wanneer ik het meergenoemd rapport ter 
hand neem, zie ik dan alléén het rapport ondertee-
kend door de hiervoor genoemde gecombineerde Com
missie ter beoordeeling van de bouwkundige waarde ? 
Neen! want men vindt ook nog twee afzonderlijke 
rapporten van twee schilders. Men vergete niet, dat 
de bouwkunde en de schoonheidsleer in menig opzicht 
van elkander verschillen. De eerste wetenschap be
oogt meer de realiteit, terwijl dc beoefenaars van de 
tweede, schilders, enz., mannen zijn van hetpittores-
que. Men heeft dan ook gemeend den raad der schil
derkunst te moeten inroepen, wat zeer juist gezien 
was, daar het een museum gold, waarin vooral schil
derijen tentoongesteld zullen worden. Hoewel ik geen 
kunstkenner ben, weet ik toch wel, dat cene schilderij 
voor den beschouwer veel van hare waarde verliezen 
kan, wanneer zij niet in behoorlijk licht hangt. 

N u heeft men alzoo niet alleen een advies van | 
bouwkundigen aard, maar ook dat van twee schilders 
gehad. En nu begint men reeds te zeggen dat het 
licht niet goed is of liever niet goed zal zijn! En 
toch wanneer men het verslag van die schilders 
leest, dan moet men integendeel denken dat het licht 
uitstekend is of zal zijn! Het heeft mij bijzonder 
getroffen, dat er ook te dezen aanzien nu reeds 
bezwaren zijn, en de kosten ook daardoor weder 1 

betrekkelijk aanzienlijk zullen vermeerderd worden. 
Ik zal over het verder medegedeelde niet nader 

uitweiden, maar daarover eenvoudig het stilzwijgen 
bewaren. Ik vermeen intusschen dat ik naar mijne 
overtuiging aan mijne verplichting als lid der Ver
tegenwoordiging heb voldaan, cn heb moeten vol
doen, ten einde daar, waar dergelijke, ik noem ze 
ronduit, grove misbruiken bestaan, die openlijk en 
klaar aan het licht te doen brengen, opdat dc natie 
zooveel mogelijk wete waar haar geld blijft. 

De Minister van Pinantien heeft in de zitting van 
1(5 Mei 11. het volgende gezegd: 

//Ik heb voor mijne ambtgenooten — ik verklap 
geene geheimen uit den raad van Ministers — een 
tinantieel memorandum doen vervaardigen, dat ik 
wensch dat altijd werd geraadpleegd, en waaruit 
blijkt dat in zes jaren, van 1S72 tot 1876, terwijl 
dc andere Staatsuitgaven in Nederland met ll '/apct. 
stegen, die voor oorlog en marine met 46 pet. zijn 
geklommen. Uit een anderen staat blijkt dat aan het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, het onder
wijs daarlatende, waarvan de kosten verdubbeld zijn, 
de uitgaven voor kunsten en wetenschappen" — dit 
is nu de afdeeling VI van kunsten wetenschappen — 
//sinds 1S68 zijn vervierdubbeld." Wanneer men nu, 
Mijnheer de Voorzitter! voor misbruiken staat als 
die welke der Kamer thans zijn geopenbaard, dan is 
het waarlijk nog tc verwonderen dat de kosten niet 
verachtdubbeld zijn! En wat zegt de Minister, en 
zeer te recht, nu verder? //Nu zet ik het den lucht-
hartigsten financier om, met zulke verschijnselen voor 
oogen, niet van tijd tot tijd tot ernstig nadenken 
te vervallen." Ook ik ben tot ernstig nadenken 
gekomen, en juist ten gevolge daarvan heb ik de 
vrijheid gevonden om deze interpellatie te doen. Zoo
lang ik de eer zal hebben hier te zitten, zal ik, zoo 
dikwijls er zaken voorkomen ook als deze, — men 
moge zc dan miniem achten en mij, hoewel zeer ten 
onrechte, voor een man houden die geen gevoel voor 
schoone kunsten en wetenschap heeft — zal ik mij 
cr tegen verzetten, dat de Kamer wordt geplaatst 
tegenover dergelijke faits accomplis. 

Ik wensch thans openheid in deze cn dergelijke zaken. 
Dc Minister van Finantiën zegt nog verder in zijne 

genoemde redevoering: //Dit zal echter genoeg zijn 
om der Vergadering de zekerheid te geven dat door 
mij zal gedaan worden wat mogelijk is om voortgaan 
op dien weg tc kceren." De Minister van Finantiën 
is niet in de Vergadering tegenwoordig, maar hij 
moge deze interpellatie als een bewijs aannemen, dat 
ik niet mijne kleine krachten, even als, naar ik ver
trouw, de Kamer, bereid ben om hem in dat edel 
streven te steunen. 

Ik twijfel cr geen oogenblik aan of de Minister 
van Binnenlandsche Zaken zal gevoelen dat ik met 
deze interpellatie niet bedoel wat ik ten eenenmale, 
ik mag het zeggen, als mijner onwaardig zou achten, 
namelijk om de Regccring te bemoeijelijken. 

Neen, Mijnheer de Voorzitter, verre van daar! 
Ik wil integendeel deze en elke andere Regeering 

steunen op den weg van openbaarheid en loyaliteit, 
die haar dikwerf zoo moeielijk te bewandelen ge
maakt wordt, tegenover allerlei combinatiën en ma
chination; ik wil haar steunen opdat zij de koorden 
der beurs in handen kunne houden. 

Wanneer ik niet overtuigd ware dat de Regeering 
hier tegenover zich had cene macht van bureaucratie, 
die gevaarlijk is cn cene ontzaggelijke kracht uit
oefent, en om welke reden ik te dezen aanzien dan 
ook veel in cene Regeering verschoonen kan, — dan 
zou ik eene motie voorgesteld hebben, die ik nu 
terughouden zal. Ik wil er echter de woorden uit 
voorlezen, die dc uitdrukking zijn van hetgeen ik 
tegenover dit feit in quacstie gevoel. Zij luiden als 
volgt: //dat het ten eenen male in strijd is met de 
rechten en de waardigheid der Kamer, als ook ten 
nadecle van 's lands finantiën, wanneer, zoo als thans 
in zake het in aanbouw zijnde museum te Amster
dam het geval is, de Vertegenwoordiging, buiten 
hare voorkennis en toestemming, gesteld wordt voor 
eene uitgaaf, die het oorspronkelijk opgegeven cijfer 
met zulk een aanzienlijk bedrag overtreft." 

Ik herhaal: ik zal geen motie voorstellen; maar 
ik hoop dat de Kamer mijne zwakke poging zal 
waardecren, om licht te brengen in de duisternis 
en steun aan de Regeering te geven, ten einde 
tegenover dien loop van zaken een dam op te werpen. 

De heer K A P P E Y N E V A N D E COPPEI.T.O, Minister 
van Binnenlandsche Zaken: Het is altijd moeielijk 
de handelingen van een voorganger te verdedigen; 
men gevoelt, dat men het veel minder goed doet 
dan hij zelf het zou hebben gedaan. Ik moet dus 
ter zijde laten wat de geachte interpellant heeft op
gemerkt omtrent dc kracht der bureaucratie, want 
daarin zou opgesloten liggen, dat toen mijn geachte 
ambtsvoorganger eenige wijzigingen gemaakt en 
goedkeuring aan hem gedane voorstellen geschonken 
heeft, hij niet uit eigen oogen, maar door de oogen 
van anderen zou hebben gezien. Ik mag die onder
stelling niet aannemen. Maar ik wil de Kamer 
herinneren, dat inderdaad alle dergelijke werken 
regelmatig tegenvallen; en als, wanneer de architect 
zijn ontwer]) heeft gemaakt cn dit is goedgekeurd, 
anderen — hooge en minder hoog geplaatste perso
nages — cr aanmerkingen op maken en verbetcrin-
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| gen in verlangen, is het natuurlijk dat uitbreiding 
! van het programma onvermijdelijk wordt. 

Ik moet er ook tegen opkomen, dat het aan de 
; drie architecten, die als ontwerpers zijn opgetreden 

en waarvan de heer C U Y P E R S het best gekeurde plan 
heeft ingeleverd, zou kunnen verweten worden, dat 
zij den grond niet hebben onderzocht. Zij zijn er 
niet toe iu de gelegenheid gesteld geweest, omdat 
het grootste gedeelte van dien bodem nog onteigend 
moest worden. 

Maar hoe het zij, voor de Kamer komt le quart 
d'heure de Rabelais, en het is ook mij aangenaam dat 

'! dit tot nadenken stemt, want ik mag aan de Kamer 
'! herinneren, dat het niet de Regeering is geweest 

van welke het denkbeeld om een soortgelijk museum 
• te stichten is uitgegaan, maar dat de Kamer in een 
! oogenblik van enthousiasme, door een memoricpost 
| op de begrooting te brengen, de Regeering daartoe 

heeft gedwongen. Ik hoop dus dat dit ernstig na
denken niet zonder vrucht zal blijven en dat, als ik 
de eer heb eene begrooting te verdedigen, ik niet 
een memoricpost zal behoeven aan te nemen. 

De heer W I N T G E N S : lk heb het debat met aan-
j dacht gevolgd, en de woorden, in de laatste plaats door 
;i den Minister gesproken, nopen mij ook iets te zeggen. 

De Kamer herinnert zich, dat in der tijd ons geacht 
! medelid uit Groningen, hier niet tegenwoordig, aan 

de Kamer dien memoriepost heeft voorgesteld, en 
de Minister vindt goed te zeggen, dat de Kamer in een 

j bui van enthousiasme dat voorstel heeft goedgekeurd. 
N u wil ik wel erkennen dat het niet onmogelijk is, 

' dat door mij toen iets is bijgedragen om in de 
Kanier dat edel vuur te doen ontsteken. Ik heb 

f mij toen veroorloofd te wijzen op de droevige figuur 
•I die Nederland maakte, door in het bezit van de 

schoonste voortbrengselen van oude kunst, die schit-
1 terende producten op onwaardige wijze te huisvesten ; 

I hoe het niet alleen op onwaardige wijze geschiedde, 
| maar hoe zich zelfs gevaarlijke gebouwen, petroleum-
! magazijnen, in de onmiddellijke nabijheid van den 
1 Schuttersmaaltijd cn dc Nachtwacht bevonden. Dat 

was een toestand waar tegenover men geen enthou-
v siasme behoefde op te wekken : het gewone gezond 

verstand, zelfs bij hen die uit het meer bekrompen 
oogpunt redeneren wat die oude kunst aan gelds-

I waarde bezit, zegt dat de Kamer toen tc recht, 
! volgens het voorstel van ons geacht medelid uit 
I 18 
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(«rollingen, een memoriepost heeft aangenomen om 
die sehatten op eene wijze, Nederlands ouden roem 
waardig, te plaatsen en aan den vreemdeling te 
kunnen toonen. 

Men moet dus geen zijdelingschen blaam werpen 
op hetgeen de Kamer destijds heeft gedaan. 

Als echter in de wijze van uitvoering geen behoor-

van hebben dan of wij bedrogen worden. Jk geloof 
het laatste. Nog onlangs werd mij uit een gcloof-
waardigen mond verzekerd dat het de gewoonte is 
slechts een deel der kosten op tc geven omdat de 
Kamer het anders niet wil goedkeuren. Het is als 
of de Kamer bij de beoordccling der aangevraagde 

._ „. werken alleen rekening houdt niet dc kosten daaraan 
lijke zuinigheid wordt in acht genomen, moet men verbonden. Het is beneden de waardigheid der 
er — ik erken het — tegen op komen; maar het 
zou mij leed doen, indien de welsprekende taal van 
den geachtcn spreker uit Zeeland eene soort van re
actie zou opwekken tegen de zorg voor dc kunst, 
die ook in deze Kamer moet worden geëerbiedigd; 
indien men eens terugtrad van den goeden weg in 
het oude spoor en die betere stemming voor kunst 
en wetenschap liet varen. Ik voor mij heb genoeg 
het bewijs geleverd dat ik in dc tegenwoordige om
standigheden niet aandring op grootere uitgaven; ik 
ken zeer goed de lasten die het land drukken, maar 
ik zeg van den anderen kant: wees ook hierin ge
matigd, loop niet. op eens in eene andere richting, 
als gij op den goeden weg zijt. 

Ik hoop voor dc eer van Nederland, dat wij te Am
sterdam zullen zien verrijzen een waardig museum 
voor onze kunstschatten. Ik hoop daarin Rembrandt, 
van der Helst, en al die groote mannen van den 
ouden tijd te zullen zien ten toon gesteld op eene 
wijze hunner waardig, cn dat wij, nakomelingen, 
daardoor zullen bewijzen, die voorzaten te waardec-
ren en niet af tc dalen tot die kleingeestige, bc-
krompen soort van lieden, die geen waarde hechten 
aan den waren roem van het vaderland. 

Ue heer D E J O N G : Mijnheer de Voorzitter! Ik 
meen dat hier geen sprake kan zijn van die klein
geestige, bekrompen mannen, waarvan de vorige ge
achte spreker gewaagde. Ik heb zelf gezegd dat ik 
prijs stel op een prachtig museum voor onze kunst
schatten. Maar dat is hier dc zaak niet; er is alleen 
sprake van dc wijze waarop gehandeld is. Daarover 
hebben wij ons beklaagd, dat aan de Kamer wordt ont
houden het oordeel over het geld dat gevorderd wordt. 

Ik spreek niet over het meer of min prachtige 
van het museum, maar het is te betreuren dat de 
mannen, die met dc raming van zulke kosten be
last zijn — wij zagen het bij de Koninklijke stallen 
en zien het nu weer hier en telkens — aldus te 
werk gaan. Men mag vragen of zij er geen verstand 

Kamer, zóó bedrogen te worden. 

De heer DE J O N G E : Ik moet den geachten spreker 
uit de residentie doen opmerken dat ik, hoezeer ik 
niet dc arrogantie zal hebben mij voor een kunst
kenner uit te geven, —• dat ik toch zooveel kunst
gevoel heb, dat ik ook niet volle sympathie in lb72 
voor dezen nicmoriepost zou gestemd hebben, en dat 
ik in dat enthousiasme, al ware het dan ook alleen 
door de nymphen aangevuurd, zou hebben gedeeld. 
Maar de quaestie, thans aan de orde, heb ik niet 
voordacht en ook uit de aard der zaak, geheel afge
scheiden gehouden van al wat met de aesthetica in 
verband staat, en haar eenvoudig uit het finantiecl 
oogpunt beschouwd. 

Mij dunkt wanneer de Regecring ons eene be
groeting aanbiedt cn in de Memorie van Toelichting 
zegt dat het geheele werk zal komen op dit of dat 
bedrag, en wanneer dan de Regecring bij hare be-
grooting als a coinptc eene partiele som aanvraagt, 
dat dan de Kamer niets anders doen kan dan dat 
partieel gedeelte beschouwen in het licht van het 
geheel. Maar het gaat niet aan om later te komen 
met een cijfer dat het oorspronkelijk opgegevene 
verre overschrijft en dan te zeggen, zoo als de M i 
nister deed aan het slot zijner eerste rede: wij staan 
voor een fait accompli. Dien weg verafschuw ik 
niet al de kracht die in mijne ziel is. Ik doe hulde 
aan de mannen van 1S72, die voor het museum
gebouw gestemd hebben, maar ik keur ten sterkste 
af, dat men bij de indiening van eene bcgrooting 
een cijfer noemt of wel bij eene volgende begrooting 
niet nader pertinent toelicht eti verbetert, dat men 
dan reeds weet of weten kon, op verre na niet vol
doende te zullen zijn. Dat noem ik niet recht. Ik 
ben een voorstander van kunst en wetenschap, maar 
ook niet minder van orde en klaarheid in het be
heer der fhiantien. 

De beraadslaging wordt gesloten cn daarmede de 
interpellatie voor geëindigd beschouwd. 

A M S T E R D A M , den 10tn Jul i 1878. 

Excellentie! 

Dc Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
onder bescherming van Z. M . den Koning en in 
het jaar 1842 te Amsterdam gesticht, acht zich ge
rechtigd, door haar duizendtal Leden, over het geheele 
land en de Koloniën verspreid, te beschouwen als dc 
vertegenwoordigster van het mecrendcel der Ncdcr-
landsche Bouwmeesters, en heeft de eer Uwe Excel
lentie tc naderen niet het onderstaande verzoekschrift. 

Gesteund door den unanieincn wensch harer Le
den, geuit op de Algemeene Vergaderingen van den 
22° en 23c Mei , en daartoe ingevolge hare Wet geroe
pen, meent zij Uwe Excellentie hare zienswijze te mo
gen medcdeeleii, ten aanzien van de wijze waarop van 
Rijkswege wordt gebouwd en van den invloed daarop, 
door de Commissie van Rijks-Adviseurs voor de Mo
numenten van Geschiedenis en Kunst, uitgeoefend. 

Zij vertrouwt, dat het Uwe Excellentie moge be
hagen, haar tc hooren met denzelfden genegen zin, 
als waarmede Uwer Excellence's Ambtsvoorgangers 
haar steeds hebben vereerd. 

In het Jaarverslag der Algemeene Vergadering 
van 1876, hetwelk deel uitmaakt van de door de 
Maatschappij uitgegeven bock- en plaatwerken, van 
welken, naarmate zij verschijnen, telkens een exem
plaar ten geschenke aan Uw departement wordt ge
zonden, vindt men de navolgende, door haren toen-
maligen voorzitter gesproken, woorden opgeteekend: 

//Wij betuigen der Nederlandschc Regecring voor 
«haar streven in kunstzaken, in naams des Bestuurs, 
//onzen oprechten dank en durven ons vleien, dat zij 
//dc Bouwkunst in uiting en vormen, vooral in de 
//richting van hare beoefenaars, geheel vr i j zal ge-
//lieven te laten, want iedere o f f i c i ë e l e kunst 
is eene z i c h d o o d e n d e k u n s t ! " 

Die dankbetuiging gold voornamelijk de instelling 
der Commissie van Rijks-Adviseurs, terwijl de daar
aan toegevoegde wensch op hare reeds voorziene 
éénzijdige richting in dc Bouwkunst doelde. 

Ruim twee jaren zijn sedert verloopen, cn reeds 
blijkt de toenmaals uitgesproken wensch niet over
bodig tc zijn geweest. 

Eene éénzijdige richting toch blijkt uit dc hande
lingen en adviezen der voornoemde Rijks-Commissie. 

Zij is het onvermijdelijk gevolg van hare samenstel
ling, daar die Commissie bijna uitsluitend uit Archeolo
gen en leeken bestaat, en het, door slechts twee Archi
tecten te z w a k vertegenwoordigd, B o u w k u n s t i g 
element mede voor een groot deel der archeologi
sche richting is toegedaan. 

Die archeologische richting spreekt zich uit, in 
nagenoeg alle ontworpen of in aanbouw zijnde Rijks
gebouwen, door de universeele toepassing der vor
men van een zoogcnoeinden oud-Hollandschen bouw
stijl, die, wel verre van passend tc zijn voor onzen 
tijd en voor alle gebouwen, integendeel dc ontwik
keling van een zelfstandige, logische en levensvatbare 
kunst belemmert cn verstikt. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
acht zich verplicht, Uwre Excellentie op die noodlot
tige gevolgen te wijzen. Zij is overtuigd, dat het 
de bedoeling der Regeering niet zijn kan, om onze 
hedendaagsche Nederlandschc Bouwkunst op te otf'e-
ren aan de traditiën van een verleden, dat aan zijne 
openbare en bijzondere gebouwen geheel andere 
eischen stelde, dan die, welke de zoozeer gewijzigde 
behoeften van den nieuweren tijd opleggen. Zij 
durft veronderstellen, dat Uwe Excellentie met haar 
instemt, wanneer zij de slaafsche navolging van oude 
bouwtypen afkeurt. 

In het ware b e l a n g der k u n s t teekent de 
Maatschappij daarom ten ernstigste protest aan tegen 
de eenzijdige en verderfelijke richting, bij de voor
genomen stichting van nagenoeg alle Rijks-gebouwen, 
sedert 1876 gevolgd of aangenomen. Zij doet dit, 
in het b e l a n g v a n de beoefenaars der Bouw
k u n s t niet minder krachtig ten aanzien van hande
lingen, uitgaande van het Departement van Uwe 
Excellentie, en die bij dc groote meerderheid der 
Nederlandschc Bouw meesters afkeuring vinden. 

Daartoe herinnert zij met bescheidenheid Uwe 
Excellentie aan een aantal benoemingen en besluiten, 
welke in de laatste jaren op bouwkundig gebied 
gedaan of genomen zijn en waarbij slechts personen 
en ontwerpen in aanmerking kwamen, die een waar
borg opleverden voor het volgen en vertegenwoor
digen van de eenmaal aangenomen richting. 

Zij wijst Uwe Excellentie op het, helaas, niet alleen
staande feit, dat zelfs getracht is aan vrije bouwmees
ters, wien de stichting van Landsgebouwen zou worden 
toevertrouwd, den inorcelcn dwang op te leggen tot 
het toepassen dier archeologische bouwvormen. 

18* 
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Naar aanleiding van liet voorgaande, heeft dc 
Maatschappij de eer Uwe Excellentie te verzoeken 
een naauwgezet onderzoek, naar dc gegrondheid 
der door haar medegedeelde bezwaren te willen in
stellen en daaraan tegemoet te komen, door: 

1°. eene betere samenstelling van de Commissie 
van Rijks-adviseurs voor dc Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst, en 

Aan Zijne Excellentie 

D E N M I N I S T E R V A N B I N N E N L A N D S C U E Z A K E N 

te 
's Gravenhage. 
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2°. eene regeling van de zaken der Landsgebou-
wen, waarbij aan eiken Landsbouwmeester, 
in den meest uitgebrciden zin, de vrijheid 
tot liet uiten van zijn eigen kunstrichting 
wordt verzekerd, 

't Welk doende. 

H E T BESTUUR DER MAATSCHAPPIJ VOORNOEMD: 

J . G. V A N N I F T R I K , 
Voorzitter. 

P. J . M O U T I I A A N , 
Secretaris. 

P R I J S V R A G E N , 

gen langs een straat breed .'10 M . 
7 M . 

UITGESCHREVEN IX HET JAAR 1877 DOOR DE 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

gevels op 2 c M . per M . cn de détails op 5 cM. per M . 
De teekeningen, mogen niet als schetsen worden 

behandeld, maar moeten net zijn afgewerkt. 
Voor het der bekroning waardig gekeurd ontwerp 

wordt uitgeloofd het getuigschrift der Maatschappij, 
met de premie van d r i e h o n d e r d gulden. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle bouw
kundigen, geboren of wonende in het Koningrijk 
der Nederlanden. 

Tweede Prijsvraag. 

De Maatschappij stelt voor, als: 
Eerste Prijsvraag. 

Zes W o o n h u i z e n , op p a a l f u n d e e r i n g 

voor den d e f t i g e n S t a n d . 

Het terrein is rechthoekig en de voorgevels lig 
Ieder huis zal 

en met de tuin hebben eene breedte van (i 
eene diepte van 40 M . 

De voorwaarden bij het ontwerpen in acht te ne
men zijn: 

dat de bouwstijl en de inwendige inrichting, ge
heel in overeenstemming moet zijn met den tegen-
woordigen tijd, en de eischen die een Nederlandsch 
gezin gewoon is zich tc stellen; 

dat de diepte der woonhuizen wordt vrijgelaten, 
doch daarentegen bepaald, dat, in afwijking van 
den karakterloozen vorm en eentoonigen huizenbouw, 
ieder Woonhuis een eigenaardig bouwkarakter zal 
hebben en een voldoend aantal vertrekken, die ge
mak in de dienst en de bewoning waarborgen; 

dat bij de toepassing van constructie en bouwma
terialen, dc vormen cn de keuzen geschikt moeten 
zijn voor den Ncderlandschcn bodem, het klimaat 
en dc gebruiken der zanienleving. 

dat het ontwerp door cenc memorie toegelicht 
en met dc noodige plannen, gevels, doorsneden en 
détails, volkomen duidelijk, moet aangetoond worden. 

De plannen, doorsneden en achtergevels worden 
verlangd op de schaal van I c M . per M . , de voor-

E e n V e r h a n d e l i n g o v e r den S c h o l e n b o u w 
of e e n i g o n d e r d e e l d a a r v a n , voo r 

S c h o l e n v a n L a g e r O n d c r w ij s. 

Aan de mededingers wordt vrijheid gelaten, om 
den bouw van scholen in zijn geheel, dan wel voor 
een gedeelte, toe te lichten, niet de vermelding hoe 
deze op Nederlandschcn bodem behoort te zijn. 

Dc onderdeelen, die omtrent Scholen verlangd 
worden, zijn: 

A . De plunindeeling van Schoolgebouwen, gym
nastiek- cn teekenlokalen, benevens onderwijzerswo
ningen; bovendien het uiterlijk aanzien der gebouwen 
te omschrijven, in den meest uitgebreiden zin. 

B. Het Schoolanieublement, als tafels, banken, 
leerborden, kasten, kachels en privaten. 

C. Dc verwarming en ventilatie, benevens de 
dag- en avondverlichting. 

De verhandeling, niet figuren of schetsen in den 
tekst toegelicht, moet praktisch cn zoo volledig mo-
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gelijk een der drie bovengenoemde onderdeelen, of 
wel allen te zamen, in een duidelijk en onderling 
verband behandelen, aangevende wat in Nederland 
reeds bestaat of daaraan nog ontbreekt. 

Voor het der bekroning waardig gekeurd antwoord, 
wordt uitgeloofd het getuigschrift der Maatschappij 
met de premie van H o n d e r d v i j f t i g gulden. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle bouw
kundigen, geboren of wonende in het Koningrijk 
der Nederlanden. 

Derde Prijsvraag. 
De b e i d e g e v e l s van een H o e k g e b o u w op 

een r u i m p l e i n , niet a a n d u i d i n g 
der p 1 a n v e r d e e 1 i n g. 

Het terrein is regthoekig, de voorgevel langs een 
ruim plein is 15 M . en de zijgevel 7 M . breed. 

De hoek mag afgerond of schuin weggenomen worden. 
Het parterre-ruim moet bestemd zijn voor een 

winkel, in artikelen van weelde en smaak, met 
kantoor; het zal een afzonderlijken binnen- en bui
ten toegang bevatten voor de bovenwoning van drie 
verdiepingen. 

De stijl en hoogte van het gebouw worden vrij
gelaten, mits die aan de eischen en behoeften van 
dezen tijd beantwoorden. 

Men verlangt, de gevels en doorsnede op 2 cM. 
per M . geteekend en niet kleuren verduidelijkt. De 
omschrijving van het ontwerp en zijn constructie 
moeten duidelijk in eene memorie toegelicht worden. 

Voor het der bekroning waardig gekeurde ontwerp, 
wordt uitgeloofd het getuigschrift der Maatschappij 
met de premie van V i j f t i g gulden. 

De mededinging is uitsluitend voor de leden der 
Maatschappij. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

A R T . 1. Alle stukken, ter beantwoording van deze 
prijsvragen, worden vrachtvrij ingewacht vóór op of 
primo November 1879, aan het gebouw der Maat
schappij, Wijde Kapelsteeg 2 te Amsterdam, vergezeld 
van een adres, om, zoo noodig, met den inzender te kun
nen correspondceren, zonder den naambrief te openen. 

A R T . 2. De in te zenden stukken moeten zijn ge
merkt met een spreuk of motto en voorzien van een 
naambrief, waarop van buiten dat motto is herhaald, 
benevens een geheim teeken ter terugvordering; de 
brief moet van binnen vermelden den naam, voor

naam, de betrekking en woonplaats vanden inzender. 
A R T . 3. De teekeningen mogen niet op houten 

ramen gespannen zijn. 
Het schrift der memoriën en verhandelingen, als

mede het letterschrift op de teekeningen, moeten, 
door een andere hand dan die des vervaardigers, 
geschreven zijn. 

Bij het niet behoorlijk nakomen dezer bepalingen, 
of bijaldien de vervaardiger zich op deze of geene 
wijze kenbaar maakt, blijft zijn ontwerp — al mogt 
dit ter bekroning zijn voorgedragen — buiten aan
merking voor eenige onderscheiding. 

A R T . 4. De ingezonden prijsantwoorden worden 
in handen gesteld eener Commissie van beoordeeling, 
bestaande uit vijf deskundigen. 

Het rapport door deze commissie opgemaakt, in
gevolge art. 35 der wet, wordt op de Algemeene 
Vergadering, tegelijk met de antwoorden, voor be
langhebbenden ter kennisneming gedeponeerd en 
achter het jaarverslag gedrukt. 

A R T . 5. De bekroonde prijsantwoorden, benevens 
die waaraan aceescits worden toegekend, blijven, inge
volge art, 32 der wet, het eigendom der Maatschappij. 

Het Bestuur heeft het recht van de vervaardigers, 
aan wie volle bekroningen zijn toegekend, de ver 
kleining hunner ontwerpen te vorderen, op zoodanige 
schaal en wijze als voor de uitgave blijken zal noo
dig te zijn. 

A R T . 0. Na de Algemeene Vergadering wordt dc 
uitslag der beoordeeling bekend gemaakt in dc 
Amsterdamsche Courant, het Algemeen Handelsblad 
en de Opmerker. 

De niet bekroonde prijsantwoorden moeten binnen 
drie weken na die bekendmaking worden afgehaald 
bij de heeren L. V A N B A K K E N E S & c°., boekhan

delaars, Heerengracht bij de TVolvenstraat, 270, te 
Amsterdam, die belast zijn met dc afgifte der stuk
ken, op vertoon van het in art. 2 vernielde geheim 
teeken. Aan inzenders buiten Amsterdam woonachtig 
worden hunne stukken binnen genoemd tijdsbestek, 
aan het franco op te geven adres cn tegen overleg
ging van het geheime teeken, door genoemde heeren 
boekhandelaren dadelijk teruggezonden. 

NAMENS HET BESTUUR 

I'. J . M O IJ T H A A N , 
Amtlertlam, Juli 1878. Secrttarit. 



Bijlagen tot de „Bouwkundige Bijdragen" Deel XXIV, Stuk 1. 

M A A T S C H A P P I J 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

W H l & & Q 
VAN !>E 

V T J F - E N - D E R T I G S T E A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G 

EN DE 

Dertigste Algemeene Bijeenkomst van Leden, 

GEHOUDEN TE AMSTERDAM IN HET GEBOUW DER MAATSCHAPPIJ „ A r t i et A m i o i t i a e " 01' -'3 EN 21 HEI 1S??: 

BENEVENS DE 

Een-en-dertigste Algemeene Bijeenkomst van Leden, 

G E H O U D E N T E A M S T E R D A M IN H E T G E B O U W BELLEVUE 01' D E S C H A N S B U D E L E I D S C H E B A R R I È R E 

O P G S E P T E M B E R 1877. 

AMSTERDAM. 

L. VAN BAKKENES & C". 

1878. 
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MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

V E R S L A G 
V A N I » K 

VIJF-EN-JDI<]RTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING, 
gehouden den Ï 4 , t l ' " Mei IS7S, in hel gebouic der Maatschappij A r t i et A 111 i c i I i u t- te Amsterdam. 

Ter vergadering zijn tegenwoordig de Bestuurders: 
t i . B. HALM, Voorzitter; J . C. VAN NIFTRIK, Vice-Voorzitter; 
.1. L. SPRINGER, Secretaris; P. F. LAARMAN, 2'' Secretaris; 
n. HOLEMANS, Penningmeester; \ . BEUGSMA en .1". OI.IK. 
De Heer n. w. NACHENIUS is met kennisgeving afwezig. 

Bovendien is de presentielijst geteekend door 70 leden, 
waaronder de correspondenten r. ROMEIN (Leen aarden), 
1. 11. J . VAN LINTEKEN (Utrecht) en B. BLANK IN (Hoorn). Ver
der bevatte de presentielijst de namen der volgende af
gevaardigden .1. w. BOERBOOMS (Arnhem), w. KOK en JACOB 
VAN DER KAMP 1'/.. (Leiden), A. 1: DEKKER (Sehagen) 
\\ . c. VAN GOOR (Rotterdam), 11. i \ VOGEL ('s-Gravenhage), 
T. .1. NiEUWKNiiiTis (Utrecht) p. .1. HUIJBERS (Amsterdam) en 
t . it. VAN DER TAK (Rotterdam). 

De Voorzitter opent de vergadering niet de volgende 
toespraak : 

»Mijne Heere» Medebestuurders en /.eer geachte Leden: 

»Het uur is geslagen, waarop wij, ingevolge onze agenda 
en de bepalingen van ouzo wet, geroepen zijn onze alge
meene vergadering te houden. Aangenaam is het mij, 
Mijne Heeren, die reeds meermalen als bestuurder en 
speciaal als vice-voorzittcr aanzat, thans als voorzitter U 
te mogen voorgaan. 

»Het is als zoodanig mij een aangename taak, te 
dezer plaatse 1' uilen welkom te mogen heeteii, en de 
3ö c algemeene vergadering der Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst te mogen openen. Ik vraag bij de 
behandeling onzer zaken uwe gewaardeerde belangstelling 
en reken reeds bij voorbant op uw aller medewerking bij 
de leiding «lezer vergadering. 

»Was het oen vorigen voorzitter gegeven, meerma
len de vergaderingen onzer maatschappij te leiden, en 
mocht gij, Mijne Heeren, aan hem gewoon, en van hem 
gaarne gediend zijn, ik voor mij kun bier niet in gelijken 
zin spreken en handelen, want door dit optreden nis voor

zitter, voor het eerst, op een algemeene vergadering onzer 
maatschappij, eindigen ingevolge art. 11 onzer wet, 
tegelijkertijd heden, mijne werkzaamheden als bestuurslid. 

»Toch hoop ik voor mij. maar ook voor a uilen, dut 
deze bijeenkomst niet minder belangrjjk en aangenaam 
zul zijn als zoovele voorgaande. 

»De vergadering dient in hoofdzaak om u bekend te ma
ken met wat door het Bestuur is verricht : de Leden 
mogen daarnaar hunne bestuurders beoordeelen. Zij voor 
zich, zijn overtuigd dat hetgeen zij deden en beoogden 
met goede bedoelingen is geschied, zij vertrouwen dat de 
Leden hun de getuigenis hiervan niet zullen onthouden : 
doch ook zul blijken wat door de Leden is gedaan, en 
wat door hen is bijgedragen tot don bloei tier maatschappij 
waarvan zij het lidmaatschap hebben aanvaard. Rondom 
ons zien wij blijken van enkelen onzer leden, die gestreefd 
hebben, ter oplossing van onze prijsvragen mede te wer
ken. Mogen tleze artikelen door meerdere gevolgd wor
den, moge steeds door allen onzer begrepen worden, dut 
eendrachtige samenwerking de kracht en bloei is onzer 
maatschappij, dat de bouwkunst niet bevorderd kun worden, 
tenzij ui bare beoefenaren naar haar waren vooruitgang 
streven: die kracht berust in hare leden, dat is in U , 
Mijne Heeren. Wil de kunst evenwel bloeien tn vruchten 
dragen voor de Maatschappij in het algemeen, dun moet 
ze geen doode maar een levende kracht zijn: is zij het 
nog niet. zij kun het worden. Teder toone dat hij wil 
en tint hij kun, tint hij dut goetle nun andere wil mede-
deelen, en dut hij, voor zoover hij te kort schiet, van anderen 
wil leeren. Dat is de ware bevordering, tint is en moet 
het eigenlijk streven onzer maatschappij worden, daarvoor 
ontwierp ze prijsvragen, daarvoor opende zij hare kolommen 
in de bijdragen. Met de overtuiging dut dit kan, en in 
tie hope dut zulks moge geschieden en in het vertrouwen 
dut ons samenwerken op dezen avond daartoe moge be
vorderlijk zijn, met die overtuigingen, dien wensch. Mijne 



ï 
Heeren, verklaar ik deze onze 35 , t e n algemeene vergade
ring geopend. 

«Overgaande tot de werkzaamheden die op onze agenda 
vermeld staan, begin ik, alvorens de Secretaris uit te 
noodigen zijn verslag te lezen, uwe goedkeuring te 
vragen op de uitvoering der besluiten vnn de vorige 
algemeene vergadering inhoudende: 

ten l c aan Z. M. den Koning Willem III eerbiedig te 
verzoeken, dat het hem moge behagen het bescherm
heerschap der Maatschappij te aanvaarden, en 

ten 2C tot eereleden te benoemen de Minister van 
Binnenlandsche Zaken Mr. J. HEEMSKERK AZ., en de oud
minister Mr. c. rocK, Commissaris des Konings iu de 
provincie Zuid-Holland. 

Op de eerste vraag, Mijne Heeren. ontvingen wij den 
15<lcn Maart 1877, bij schrijven van den Kamerheer en 
2'Iin Secretaris des Konings, den Hoog Welgeboren Heer 
Jhr. p. J . VEOEL1N VAN CLAERBERGEN, de navolgende mede-
deeling: »»De Koning heeft mij opgedragen, u te melden 
dat het Hoogstdenzelve behaagt een gunstige beschikking 
op uw verzoek te nemen, en mitsdien bet beschermheer
schap over de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst aanvaardt. 

Ik heb de eer mij door dit schrijven van de bevelen 
des Konings te kwijten."" 

»Na ontvangst van deze aangename tijding schreven 
wij brieven van dankbetuiging aan allen, die ons daartoe 
waren behulpzaam geweest en inzonderheid aan den Hoog 
geboren Heer GRAAF SCHIMMEI.PKNNINCK en den Hooggeboren 
Heer GRAAF DUMONCEAU en bezochten wij iu Commissie 
onzen koning ter audiëntie hij zijn bezoek in de hoofd
stad, met dankzegging voor zijn vorstelijk antwoord en 
de belangen van onze maatschappij in zijne hoog ge
waardeerde belangstelling aanbevelende. 

»Aan u, mijne medeleden, is het nu te toonen dat de 
handelingen van onze Maatschappij, dat het werk hetwelk 
wij allen beoogen, de bevordering der bouwkunst, ons 
waar en innig streven is, en dat wij deze koninklijke 
bescherming verdienen. Ik hoop dat die schoone, hooge vor-
stelijken titel een nieuwe prikkel tot werken voor alle 
leden der Maatschappij moge worden, ik hoop dat de 
bouwkunst daarvan partij zal weten te trekken, ik hoop 
dat die vorst, die bekend is het Nederlandsche volk lief 
te hebben, die toont «lat hij kunsten wil besebermen, 
die thans deze Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst zijne bescherming toezegt, ik hoop zoo voor mij 
zeiven als voor ons allen, dat hij nog lang zal leven 
tot heil voor zijn volk in 't algemeen, en tot bescherming 
der belangen der Maatschappij in 't bijzonder! 

»De opdrachten van eerelidmaatschappen aan de heeren 
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HEEMSKERK en rocK, werden nog in het jaar 1875 opge
zonden, wij kregen van deze heeren beleefde antwoorden 
met verzekering van waardeering van hunne benoeming. 

»lk verzoek, mijne Heeren, ten bewijze uwer goed
keuring en waardeering van den uitslag op de vroegere 
voorstellen, op te staan en met mij uit, te roepen: »»Leve 
de Koning!'"' 

»Niet minder belangrijk als het voorgaande bericht is, 
Mijne Heeren, dat het Bestuur u in dit gebouw (Arli et 
Amicitiae) mag ontvangen. Zijn hare zalen als bij uitne
mendheid geschikt voor hare exposition, niet minder zijn ze 
geschikt voor dc algemeene vergadering onzer Maatschappij. 

»Wij danken dit als het ware den loop der dingen, die 
ons verhinderden elders goede gelegenheden te ontmoeten : 
daardoor kwamen wij in betrekking met het Bestuur der 
zusterinrichling, dc beoefenaren der schilder- eii beeld
houwkunst, de maatschappij Arli et Amicitae. Op ons 
verzoek kregen wij een toestemmend en beleefd antwoord 
van de heeren c. SPRINGER en t. n. RENNEFELD, voorzitter en 
secretaris van deze Maatschappij. Zij boden namens het 
bestuur ons het vrij gebruik barer lokalen aan, tot het 
houden van onze algemeene vergadering en van de bij
eenkomst op den dag daaraanvolgende; zij verklaarden 
tevens dat de toenadering van onze zijde, dat is van de 
bouwkunstenaren tot de schilderkunst, hun recht aange
naam was. Deze verklaring strekt, Mijne Heeren, dat 
bestuur tot eer en ons tot bemoediging; laat ons die 
goede verstandhouding onderhouden, en volgen Wij voor 
zooveel wij kunnen die Maatschappij. Wij herinneren 
ons hier, dat ook zij de bescherming van onzen Vorst 
geniet en hoe Z. M. de Koning dit jaar den Voorzitter 
den heer c. SPRINGER van ridder tot Commandeur der orde 
van de Eikekroon bevorderde. 

»Volgen wij die Maatschappij, welke door alle gepaste 
middelen medewerkt, en streeft een steun te zijn voor' 
weduwen en weezen. Zij worde ons een voorbeeld: 
trachten wij als zij te doen; laten wij bouw-en schilder
kunst verheffen, en worden wij, wat wij eigenlijk zijn 
moeten, onmisbaar voor elkander. 

»lk dank bij deze liet bestuur van Arli et Amicitiae, 
dat ons hier als gasten ontvangt; ik verzoek uwe goed
keuring Mijne Heeren, om mijne Medebestuurders te 
machtigen den dunk der Vergadering aan genoemd be
st uur over tc brengen en den Thesaurier toe te staan, het 
eene gift ten bate van het weduwen- en weezenfonds 
te zenden. 

»Dat weduwen- en weezenfonds brengt mij in herin
nering hoe ten vorige jare op voorstel van den heer 
LELIMAN tot oprichting van een Bouwmeestersfonds werd 
besloten. Dit jaar ontvingen wij van dat Bestuur een 
schrijven, waarop eene Commissie uit onze Bestuurders 

een praeadvies leverde. Tengevolge van dat advies werd 
toegezegd dut wij genegen waren dat fonds met zedelij
ken steun bijtestaan, en werd daarop geschreven dat wij 
het beschermheerschap daarover aanvaarden. Een tweede 
voorstel tot tijdelijke of vaste ondersteuning werd in het 
praeadvies niet aangenomen; het Bestuur, daarin een
stemmig, weigerde dus dat verzoek; niettegenstaande deze 
mededeeling, zond het Bestuur van het Bouwmeesters
fonds eene nieuwe missive iu, met verzoek daarop in 
deze algemeene vergadering te mogen terugkomen en me
dedeeling te doen, — hetgeen dientengevolge onder N». 
11 op onze agenda is opgenomen, 

»De mededeeling die de Secretaris en Pennigineester 
aanstonds boter uitgewerkt dan ik nu kan, aan u, Mijne 
Heeren zullen doen, is omtrent het ledental, na alle mu-
tatiën en invloeden der wetsherziening bevredigend; even
wel zal u deze mededeeling niet gedaan worden door den 
Secretaris, den heer n. w. NACHENIUS, maar door zijn op
volger. Op het eind van het vorige jaar had deze ver
wisseling plaats, ten gevolge van het vertrek van onzen 
Secretaris naar Haarlem. Wel was het niet gemakkelijk 
voor deze belangrijke betrekking dadelijk een opvolger te 
vinden; wij vonden er echter eeu, met name den heer 
i . E. SPRINGER. Hij zal u straks in kennis brengen met 
het jaarverslag, de samenstelling van welk verslag bij 
even als zoovele andere werkzaamheden aan zijn betrek
king verbonden, met liefde beeft aanvaard en op zich 
genomen. Toch mogen wij hier niet vergeten dat hij 
als proef deze werkzaamheden op zich nam, rekenende op 
de medewerking van geheel het Bestuur. Voor hem 
wensch ik, dat de nieuw te kiezen Bestuurders evenals 
de aanblijvenden, zich de beloften steeds zullen herinne
ren, dat zij hem zullen te gemoet komen en helpen, daar 
waar dit noodig kan zijn. Ik voor mij breng hem mij
nen dank, zoo ook namens mijn collega MOLEMANS, voor 
de genoegelijke samenwerking die we tijdens ons beheer 
van hem ondervonden. 

De heer NACHENIUS ontving bij zijn aftreden als Secre
taris den welmeeneuden dank van het geheele Bestuur, 
voor zijne veeljarige hulp en bijstand; ik hoop Mijne 
Heeren, dat wij daarmede ook uwe gevoelens hebben uit
gedrukt. 

»Vnn de heeren PHILIPPO, BERTRAND, VOGEL en HUIHERS, 
leden der commissie tot nazien der rekening en verant
woording van den Penningmeester over het afgeloopen 
jaar zullen wij straks vernemen, hoe zij alles bevonden 
hebben. Hunne bevinding is, in een woord, een hulde 
aan den Penningmeester, den heer n. MOLEMANS, die aan
stonds evenals ik den bestuurskring gaat verlaten. Uit 
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j| die rekening zal blijken, dat hij een goed financier is 
en dat hij gelijk had, toen hij ten vorige jare op de be
grooting posten of rubrieken uittrok ii 1 gulden al kon
den voor die posten geene gelden worden aangewezen : 
ik hoop dut zijn opvolger goed en ijverig voor de ge
spaarde penningen en de kas der Maatschappij zal waken, 
evenals vriend MOLEMANS, en hij in alle deelen een ijverig 
Bestuurder mag worden zoo ijverig en trouw als onze af
tredende Thesaurier. 

Uit diezelfde rekening en verantwoording zal blijken, 
hoe het voorstel omtrent bouwkundig onderwijs, dat reeds 
ten vorige jaren was gedaan, en hetwelk onderzocht is 
geworden door do heeren J . G. VAN NIFTRIK, A. L. VAN 
GENDT, W. C. VAN GOOR, II. 1'. VOGEL CU E . GUGEL, UOg ill 
behandeling is gebleven; wij hopen evenwel dat die leden 
hun onderzoek ten volle zullen uitwerken, dat die Commis 
sie met het Bestuur een nieuw voorstel zuilen ter tafel 
brengen, en dat, zoo er finantieele hulp noodig is, de Kas 
er meer materieele hulp aan kan verleenen dan in het 
vorige jaar, toen ook diepost op de begrooting slechts 
ii 1 gulden was uitgetrokken. 

»De Bouwkundige Bijdragen door de Maatschappij uit
gegeven, leveren bewijzen van medewerking van de leden: 
om daarmede echter te kunnen doorgaan, moet er meer 
geleverd worden. Is het waar dat mannen die de teeken-
pen hanteeren, niet altijd de pen kunnen voeren, toch 
hopen wij dat wij die met beiden vertrouwd zijn, ons 
hunne werkstukken niet zullen onthouden; zij worden 
door allen des te hooger gewaardeerd, (iij zult er het 
Bestuur mede verplichten, en inzonderheid de Commissie 
van ltedactie van het tijdschrift. 

»Geen wonder dat het Bestuur daarom gaarne een 
voorstel van de afdeeling Rotterdam overnam, toen zij 
op de vergadering van 18 April met de afdelings
besturen voorstelde, vragen van loealen aard, onderling 
in de Afdeelingen te behandelen en daarna in de bijdragen 
op te nemen. Een tweede voorstel van die afdeeling 
tot uitgave van een bijblad, alleen platen bevattende, 
werd door liet Bestuur in gewijzigdeu zin overgenomen : 
daarvan zal U straks en door den Secretaris en onder 
N". 13 op onze agenda meer worden megedceld, waar
omtrent het Bestuur de zienswijze eu goedkeuring der 
Vergadering zal vernemen, om voorloopig al die voor
bereidende onderzoekingen te doen, welke noodig zullen 
zijn wanneer het voorstel bij eene volgende Vergadering 
voorgoed in de wet kan worden opgenomen. 

»De prijsvragen, waarop inzendingen hier rechts en 
links zijn tentoongesteld, zijn voor de eerste vraag met 
die ontwerpen beantwoord, voor de tweede vraag met 
geen enkel en voor de derde vraag met 8 antwoorden. 

»Uit deze inzending kan eenigszins blijken of de 
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door het Bestuur gekozen onderwerpen ten genoege 
«aren van ilie heeren, die tijd en moeite ten beste wilden 
geven om daarop antwoorden te leveren; mochten zij 
slechts weinigen bevallen, wij herinneren allen leden 
• lat het hun vrij is. voorstellen met opgave van andere 
onderwerpen tijdig aan het Bestuur in te leveren. Het ne
stuur stelt op die vragen grooten prijs en brengt dit ander
maal onder de aandacht van alle leden, en inzonderheid 
van de Afdeelingen. 

»De ontwerpen zijn door eene Commissie, bestaande 
uit de heeren .1. o. VAN NIFTRIK, P . F. LAAKMAN, TH. ASSELER, 
\. KORNDÖRFFER en o. J. VAN GENDT onderzocht. Hun 
rapport dat hier ter lezing is neergelegd zal u, Mijne 
Heeren doen zien hoe omtrent ieder ontwerp is geoordeeld 
i'U hoe zij besloten de eerste vraag met twee accessiten 
in een getuigschrift te bekronen, bij de derde vraag 
de volle bekroning aan één ontwerp en aau twee andere 
ontwerpen getuigschriften toe te zeggen. Het Uestuur 
nam onder dankbetuigingen hare conclusie over; het 
hoopt aanstonds in de gelegenheid te zijn den bekroonden 
hunne belooningen uit tereiken. 

»De aflevering Oude Gebouwen is in het afgeloo
pen jaar gereed gekomen, en nieuwe monumenten zijn 
dit jaar weder ter opname aangewezen De toezending 
van alle stukken ging geregeld en wij danken den Corres
pondenten en alle heeren die daaraan medewerkten. 

»De tijd ontnam ons door den dood drie corresponden
ten; een ander werd op zijn verzoek vervangen na veel
jarigen dienst. Het Bestuur brengt hem en allen die daar
toe zich bereidwillig geleend hebben, voor hun belang-
loozen ijver en medewerking oprechten dank. 

»Van acht Afdeelingen ontvingen wij rapporten en 
mededeelingen. Het ging haar allen wel; één is te 
niet gegaan. Wanhopen wij echter niet aan de moge
lijkheid en de vatbaarheid van bestaan van Afdeelin
gen in liet algemeen ; integendeel mogen er meer 
verrijzen, wij vragen daartoe dringend de hulp van 
heeren Correspondenten : wij hopen dat zij hunne leden 
/uilen aanmoedigen meer leden te werven eu met hen 
overal waar het zijn kan, Afdeelingen op te richten. 

»Zij zullen daartoe een steentje bijbrengen tot het 
groote monument, dat zij zullen stichten door medege
werkt te hebben aan het doel dat onze Maatschappij zich 
voorstelt, namelijk de Bevordering der Bouwkunst, 

«Onder de Bestuurders der Afdeelingen had veel af
wisseling plaats; ook werd er een aan die werkkring 
ontrukt, namelijk de heer F. DEKKER, Voorzitter van de 
afdeeling Rotterdam, dien wij zoo gewoon waren op onze 
jaarlijksche vergadering te ontmoeten. Doet het ons leed, 
dat wij hem hier niet meer zien, hoeveel te meer zal dit 
liet geval zijn in zijn eigen stad en werkkring. Hopen \' 
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wij, Mijne Heeren, allen dit jaar bijeen te blijven en voor 
onze faraielie en voor de belangen onzer Maatschappij 
gespaard te mogen worden. 

»Mogen wij het goede van anderen navolgeu, en op 
nieuw toonen, dat de 10,:,! eeuw zoo rijk aan groote ge
beurtenissen, geen invloed oefent ten nadeele van het vak 
onzer keuze, maar integendeel, dat zij het nageslacht znl 
toonen bij al het lief en leed, dat wij ondervonden, dat de 
bouwkunst eene groote schrede is vooruitgegaan. 

»Eu nu, Mijne Heeren, verzoek ik uwe aandacht te 
willen schenken bij het hooren lezen van het rapport, 
opgemaakt door onzen Secretaris, den heer J . L. SPRINGER. 

De heer SPRINGER leest daarop het jaarverslag voor. 
zijnde van dezen inhoud: 

»Mijne Heeren, zeer geachte medeleden! 

»Gaarne bereid, mij van de verplichtingen te kwijten, 
die art. 4ü onzer wet mij ter vervulling oplegt, en II 
als verslaggever de werkzaamheden der Maatschappij te 
schetsen, is het met blijdschap, dat ik U spreken mag 
van een steeds toeneinenden bloei, welks wel langzame 
doch geleidelijke klimming juist als een waarborg mag 
beschouwd w'orden, voor de vastheid van haar bestaan 
en den voortduur van dien kliinmeuden gang, waarin 
men zich sedert hare oprichting bijna onafgebroken heeft 
mogen verheugen. 

Als een blijk van dien gunstigen staat mag ik, in de 
eerste plaats U" wijzen op het: 

» Lr (Ir II t i l l . Dit was op 1 Mei 1876 924. Sedert 
hebben 25 bedankt; 10 verloren wij door den dood: 
1 vertrok naar elders, 15 moeten van de ledenlijst worden 
afgevoerd naar aanleiding vnn art. 21 der wet. Het 
gezamenlijk verlies bedroeg alzoo 51 leden. 

Daarentegen hebben zich 80 personen aangemeld om 
als lid te worden aangenomen, zoodat op 1 Mei dezes 
jaars het aantal leden tot het cijfer van 053 geklommen 
was. 

I'!(T dellen- Op voordracht van het bestuur werd op 
de vorige algemeene vergadering het voorstel aangenomen 
tot aanbieding van het Eerelidmaatschap aan Zijne Excell. 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. J . HEEMS
KERK AZ., en aan Zijne Excell. den oud-minister Mr. 
c. FOCK, Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-
Holland en Voorzitter van de Rijksadviseurs Commissie. 
Beide hebben de opdracht aanvaard en verzekerden ons 
van hunne medewerking en steuu. 

»De Maatschappij telt thans 29 eereleden en waardeert 
de vele bewijzen van belangstelling, door velen hunner 
gegeven. 
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llf.srlli'llllll('(Tsrllil|i (Ier Maatschappij. Ingevolge besluit, eveu-
eveneens op de vorige algemeene vergadering genomen 
om Z. M. Koning Willem III, eerbiedig te verzoeken, 
dat het HD. moge behagen het Beschermheerschap der 
Maatschappij te aan vaarden, op het daartoe gedaan ver
zoek, werd aan het Bestuur bericht bij schrijven van den 
Hoogwelgeboren Heer Jhr. p. J . VEGELIN VAN CLAERBERGEN, 
kamerheer en 2<-' particulier Secretaris des Konings, dat 
het HD. behaagde eene gunstige beschikking op dit ver
zoek te nemen, en mitsdien het Beschermheerschap over 
de Maatschappij aanvaardde. 

»Bestuurderen, in naam der Maatschappij optredende, 
waardeerden in zeer hooge mate de vorstelijke bescher
ming en aanmoediging die onze geëerbiedigde Koning 
der Maatschappij verleende, zoodat zij zich tijdens 's Konings 
verblijf in de hoofdstad, ter audiëntie begaven om HD. 
voor de hooge onderscheiding, hunne bijzondere erkente
lijkheid te betuigen, en de verzekering te geven, dnt zij, 
niets onbeproefd zullen laten, om de Maatschappij bij 
voortduring die eer waardig te doen zijn. 

Wij vertrouwen, en twijfelen er niet aan, of de in
vloed dezer maatschappij zal door deze vorstelijke bescher
ming gesteund, op elk terrein aanmerkelijk kunnen toe
nemen. 

Bestuur. Iu het bestuur der Maatschappij zijn be
langrijke veranderingen gekomen. 

»De heeren j . u. LELIMAN en w. SPRINGER waren bij 
hun aftreden volgens art. 11 der wet niet herkiesbaar. 
Gedurende tal van jaren waren hun de belangen der 
.Maatschappij toevertrouwd. Niet te verwonderen was 
het dus, dat men hen niet groot leedwezen die plaats zag 
verlaten, welke men hen zoo gaarne had zien blijven 
vervullen. 

»Thans, nu ongeveer een jaar afzijn uit den boezem 
des Bestuurs, is daarin evenwel de lierrinnering aan wat 
de Maatschappij hun verschuldigd is niet uitgedoofd, en 
als tolk van het Bestuur sprekende, is het mij een ge
noegen, bij den terugblik op de door hen bewezen dien
sten, andermaal van de gevoelens vun erkentelijkheid te 
mogen gewagen, die ten hunnen aanzien blijven voort
leven. 

ïDaar liet aantal bestuursleden volgens art. 4 der wet 
met één moest worden vermeerden, waren alzoo drie vaca
tures te vervullen. 

»De benoemingen, uitgebracht ter algemeene vergade
ring op de heeren A. J. C. J. S. BERGSMA en 1. L . SPRINGER, 
werden aanvaard; doch de heer A. N . GODEFROY, wieu 
zijne benoeming bericht werd, bedankte, evenzoo de 
heeren n. DE GREEF JZ., J. KALF, O. II. KUIPER en 
TH. ASSELER. 
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»De heer JK. OLIE JUZN. nam de betrekking van Be

stuurder aan. 
»De heer II. w. NACHENIUS wenschte, wegens zijn aan

staand vertrek naar elders, met 1 Januari 1877 van het 
secretariaat te worden ontheven. Onder dank voor de 
vele en gewichtige diensten der Maatschappij in zijne 
functie bewezen, werd hem dit iu het begin dezes jaars 
op de meest eervolle wijze verleend. 

»Het secretariaat aan den heer J. L. SPHINOEU opge
dragen zijnde, bestaat het Bestuur na deze wisselingen, 
alsnu uit de heeren o B. SALM, vice-voorzitter, tl. MOI.EMANS. 
penningmeester, J . L. SPIIINGER, secretaris, A. L. VAN GENDT. 
plaatsvervangend secretaris, l i . vv. NACHENIUS, P. F. LAARMAN. 
A. J ('. J . S. BERGSMA eil JB OI.1E JISZN. 

»I)it jaar is de beurt vun aftreding aan de hcercu 
o. B. SALM en II MOI.EMANS, terwijl dé heer u. n. NACiiENlls 

door zijne vestiging buiten deze stad eveneens uit het 
Bestuur zal treden. 

»Gedurende tal van achtereenvolgende jaren wijdden 
zij zich met onverflauwde belangstelling aan de Maat
schappij, zoodat ik de vrijheid neem namens mijne mede
bestuurders en medeleden dezen heeren den hartelijksteii 
dank aan te bieden voor hunne langdurige en nooit 
genoeg te waardeeren diensten met voorbeeldeloozen trouw 
en ijver ann deze maatschappij bewezen. 

»lk vlei mij dat zij voor slechts korten tijd hunnen 
nuttigen werkkring zullen staken. 

»De redactie der B o u w k u n d i g e Bijdragen, be
kroonde prijsvragen en opmetingen van oude bestaande 
gebouwen, onderging de wijziging aan de genoemde 
wisselingen verbonden. 

Zij bestaat uit den president, den penningmeester en 
den secretaris der Maatschappij. 

De commissie voor de bibliotheek bestaat uit den Pen
ningmeester, den Secretaris en het Bestuurlid JB. OLIE JBZN. 

• Correspondent dl . De heer E. SARABER, onze geachte 
correspondent te Gravenhage, gaf den wensch te kennen 
om als zoodanig ontslagen te worden. 

»Ter vervanging werd benoemd de heer ii. p. VOGEL. 
»Den heer E. SARABER werd namens het bestuur dank 

gezegd, voor de trouwe diensten, aan de Maatschappij 
lie wezen. 

»Onze maatschappij betreurt het afsterven van haren 
trouwen correspondent te Middelburg, de heer c. KRIJGER 

i te Zutphen, den heer J A. GERRITSEN, en te Utrecht, den 
heer s. A. VAN LUNTEREN. 

»Tot plaatsvervangers werden benoemd: te Middelburg 
, de heer J . J . A. SPRENGKR, te Zul f en de heer n. J. r i z , 

en te Utrecht de heer ï. H. J. VAN LUNTEREN. 
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«Voor het overige zijn iu onze correspondentschappen 
geene mutatiën voorgekomen. 

«Voor hunne even gewaardeerde als onmisbare mede
werking tot instandhouding en uitbreiding onzer Maat
schappij wordt hun hier openlijk de dank des Bestuurs 
gebracht. 

«Uitgave van hork- en plaatwerken. Iu het jaar 
187G verscheen n". 2—3 van deel 22 der B o u w k u n 
dige Bi jdragen benevens n°. 1 en 2 vnn het 23s'<=n 
deel. In dit jaar zijn uitgekomen het .'ie en 4c stuk, 
dat spoedig door het 5" stuk vnn het 23stl' deel zal 
worden gevolgd. 

«Voorts word nog aan de leden uitgereikt het verslag 
van de 34s'''n algemeene vergadering in de 27l' en 28e 

algemeene bijeenkomst als bijlage van deel 22, stuk 
S en 4. 

De 19e aflevering van A f b e e l d i n g e n van oude 
bestaande gebouwen, loopende van plaat 92 tot 
en met 9(i is verzonden, en naar het Bestuur vertrouwd, 
niet genoegen ontvangen. 

«Voor de 20<' aflevering is bestemd, eu reeds in be-
. !| werking het portaal der St. Joriskerk te Amersfoort. Het 

Heilige Geest Hofje, en een gevel van een burger Woon-
huis aan het Rapenburg, beide te Leiden, en door de ij 
afdeeling aldaar opgemeten. 

«Deze aflevering zal in het volgend jaar verschijnen. 
»Van de bekroonde ontwerpen werd u de 2 l c aflevering 

toegezonden, inhoudende het ontwerp voor een houten 
omnibus-station door den heer A. J. VAN BEEK, van de 
beide ontwerpen van den heer E . o. A. TOL, en van den 
heer ,T. OLTHUIS werden de gravures als accessisprijzen, 
bij het bovengemelde verslag gevoegd. 

«Nog zijn vi, Mijne Heeren toegezonden een reglement 
voor de Bibliotheek en de vragen bij missive n". 123/187G 
u bekend gemaakt; voorts de programma's der drie prijs
vragen, uitgeschreven in November van het vorige jaar. 

IC ij c e n k o in s t te Leiden. In September 1876 had de 
6e algemeene bijeenkomst plaats, buiten Amsterdam; zij 
werd bezocht door ruim 60 leden. 

»Belangrijke onderwerpen zijn op die bijeenkomst be 
handeld, terwijl de gelegenheid was aangeboden tot het 
bezichtigen van de merkwaardigheden en musea's dei-
stad en tot het houden van een gemeenschappelijken 
maaltijd, zoodat de afdeeling Leiden en haar bestuur alles 
gedaan heeft, wat in haar hereik was, om deze bijeen
komst op te luisteren, en de Maatschappij waardig te 
ontvangen. 

Tentoonstellingen. Het Bestuur ontving eene uit-
noodiging tot deelneming aan de in Juni a. s. te henden 
tentoonstelling van kunst toegepast op nijverheid. 

«Op «le aan hare leden gerichte dringende uitnoodi-

gingen tot eene collectieve inzending, verklaarden zich 
eenigen tot deelneming bereid. 

«Spoedig verwachten wij de opening dezer tentoon
stelling, ofschoon de toezending der voorwerpen, vroeger 
bepaald op 15 Mei j l . , bij schrijven van .r> Mei, tot 
later is uitgesteld. 

>: Verder ontving de Maatschappij eene hooge eervolle 
onderscheiding op de tentoonstelling te Philadelphia, ter
wijl het Bestuur gevolg hoopt te geven aan de uitnoodi-
gingen van het dagelijksch bestuur der gemeente Amster
dam tot deelneming aan eene tentoonstelling in dit jaar 
aldaar te houden. 

«Voorts van de Nederlandsche Hoofd-Coinmissie voor 
de Internationale Tentoonstelling te Parijs, te houden in 
het jaar 1878. 

»(i es ril enk en. Evenals in vroegere jaren, heeft de 
maatschappij welsprekende bewijzen van belangstelling 
ondervonden, en wordt aan ieder die haar geschenken 
aanbood daarvoor opregte dank betuigd. 

»Wij ontvingen van: 
«de Nederl. Maatschappij ter Bevordering van Nijver

heid: Tijdschrift. 1870, 3« reeks, deel 17, stuk 1—C, 
4« reeks, stuk 1 ; Handelingen en Mededeelingen 1876, afl. 
20; Tijdschrift, 4° reeks, deel 1, N°. 1 — 4; Adres aan 
den Koning ïn zake de Munthceslie; Muse'e Colonial, notice 
sur les collections du Musée poer servir de guide aux visi
teurs; Verslagen en praeadviezen ran Directeuren, roor de 
99* Algemeene Vergadering, en programma ; Punten ran Be
schrijving roor de 99' Algemeene Vergadering en hel Con
gres 1870 ; Handelingen der 99' Algemeene. Vergadering en 
het 20» Nijverheidscongres; 

«Kon, Akademie van Wetenschappen: Afdeeling Na-
tuur kunde, 2C reeks, 10e deel, stuk 1, 2 en 3; 2» reeks. 
21° deel, stuk 1 ; Afdeeling Letterkunde, 2° reeks, 5° deel, 
stuk 3, en 1° reeks, 0c «leel, stuk 1, 2 en 3; Verhande
lingen, 9» en 20e deel; Jaarboek 1875 en 1876. Versla
gen en Mededeelingen; Proces-verbaal der gewone Vergade
ringen, Afdeeling Natuurkunde; Catalogus der Boekerij, 
3 e «leel, le stuk ; 

«het Kon. Instituut van Ingenieurs: 'tijdschrift 1875 
— 70, 2e—4e afl., en 1876—77, le afl. le getleelte; 

«de Société Centrale d'Architecture te Brussel: Jour
nal P Emulation (vervolg); Publications de la Société histo-
rique el Archéologique dans le duché de Limbourg, tome XII, 
1875; Messager des Sciences historiqnes, Année 1875, l i -
vraison 4, et 1876, livraison 1—4; 

«de afdeeling Utrecht: gedrukt reglement; 
»de afdeeling /{otterdam: gedrukt verslag; 
«de afdeeling 's-Gravenhage: gedrukt verslag; 
«de afdeeling Arnhem: Gevel te Arnhem op den hoek 

van de Ilijn- en Weverstraat: 

«den heer J. OLIE JZ.: 2 photographiën van stadsge
zichten te Enkhuizen; 

«den heer J . J . c. DE WIJS: facade en plan van het 
galerij-gebouw te Schevcningen; 

»den heer J . H . LELIMAN: 25 photographiën van Itali
aansche bouwwerken (in portefeuille) en llendnkr: le 
dessin, mis a la portee de tons; 

»de heeren Gebr. VAN DER BURG: Handleiding lol de 
methode van het Hout- en Marmerschilderen, l e -3e afl.; 

«het Ministerie van Binnenl. Zaken, vertaling vaneen 
besluit van den koning van Spanje, regelende de Ten
toonstellingen van schoone kunsten te Madrid; 

«het Archit. und Iugen.-Verein. te Hannover: Zeil-
schrifl 1876, Band 22, Heft 2 - 3 en 1877, Band 23, 
Heft 1 en 2; Katalog der gebundeueu IVerke der Bibliothek. 

«den heer J. DA SII.VA, honorair lid te Lissabon: 
Boletine Archilectonico et de archeologie enz. (vervolg); 

»het Koninkl. Oudheidkundig Genootschap te Amster
dam: Jaarverslag 1875; 

»de Architecten-vereenigingin Amerika: Jaarver sl. 1875 ; 
»den heer c. i.. RRINKMAN: Bibliografie van technische 

Wetenschappen, 1850—1875; 
«de heer L. C. VAN KERKWIJK: De openbare Werken in 

Nederland (tentoonstelling te Philadelphia). 
»de Société centrale «les Architectes te Parijs: Rap

port du Jury des recompenses décernées a Varchitecture 
privée eu 1876; 

«de Maatschappij voor den Werkenden Stand, afdeeling 
Ambachtsschool: Verslag over hel 15' schooljaar en van de 
jaarlijksche Algemeenc Vergadering; 

«de Vereeniging ter bevordering van Fabriek- en Hand-
werksn ij verheid in Nederland: Verslag van de 25* Alge
meene Vergadering ; 

«den heer l i . P. VOGEL: 1 Exempl. van zijn adres aan 
de Leden van de Tweede Kamer; 

«het honarair litl L. BOHNSTEDT: Entwiirfe von L. Bohn
stedt, Heft 5—7; 

»den heer w. F. G. L. VAN HOOIT: The recover// of Je
rusalem; en »//• dien;" 

«den heer n. LINSE: De militaire stichting op Damlust 
en haar faccalicn; 

«den heer n. L, BOERSMA: Hel Ornament of de leer der 
Versiering ; 

«den heer A. J . VAN PREHN: Lithogrnphiën en bestek
ken der Staatsspoorwegen; (Vervolg) 

«het Smithsonian Institution: Beporl 1875 en Smith
sonian Contributions to Kwowledge. Vol. X X en X X I ; 

»het honorair lid P. SÉDILLE te Parijs: Monuments Musées 
8, Passages de I' Espagne, en 

«van het honorair lid M. CÉSAR DALY te Parijs: het 
Weekblad: La Semaine des Constructeurs. 

«Bibl iotheek. Deze is in goeden staat en wordt ge
regeld vermeerderd door het vervolg der jaargangen van 
eenige journalen in de catalogus vermeld, met tijdschrif
ten, verslagen en jaarboekjes van verschillende genoot
schappen, deels aan de Maatschappij vereerd, deels in 
ruil voor haar tijdschrift afgestaan. Voorts door Jen 
aankoop van tijdschriften en boekwerken. 

«Het reglement der bibliotheek werd in het vorige 
jaar herzien en aan de leden uitgereikt. 

«Een druk bezoek mocht de bibliotheek niet te beurt 
vallen, slechts een drietal leden maakten daarvan gebruik. 

«Finanrirn. Deze waren in goeden staat, dat u zoo 
aanstonds in alle bijzonderheden door den Penningmeester 
zal worden uiteengezet. 

«Prijsvragen. Op «le prijsvragen in 1875 uitgeschreven 
zijn ingekomen de navolgende antwoorden : 

«Eerste vraag: y>i>Een vorstelijk verblijf in de nabijheid 
van eene groote s/ad."" Drie ontwerpen, gemerkt: 
N°. 1 Willem III, N°. 2 Pro Rege et Patria, en N°. 3 
Arbeid adelt. 

«Op de tweede vraag: »»Eene bad en zweminrichting," 
waren geene antwoorden ingekomen. 

»Op de «lerile vraag: »»Een Candelaber,'"' acht ont
werpen, gemerkt: N°. 1 Het licht verdringt de duisternis, 
N°. 2 Apollo, N°. 3 Versiering, N°. 4. F. A. f. a. c. e. d.: 
N". 5 de Kunst is lang, enz, N». C. 19 d e eeuw, N°. 7 
Modul en N°. 8 Avontuur. 

«Deze 11 ontwerpen, bestaautle uit 42 teekeningen, zijn 
ter beoordeeling gesteld in handen eener commissie van 
vijf leden, zijnde de heeren J. o. VAN NIFTRIK, P. P. LAARMAN, 
als bestuurders en TH. ASSELER van Amsterdam, j . KORN-
DÖRFFER van Botterdam en «;. J . VAN GENDT van Arnhem. 

»Uit het door deze commissie ingediend rapport door 
het Bestuur aangenomen en hier voor belangstellenden 
ter kennisneming gedeponeerd, is bet navolgende gebleken: 

«Omtrent de l e prijsvraag, dat cr geene volledige be
kroning kan geschieden, doch dat «le commissie voorstelt 
den prijs te verdeelen tusschen de beide best gekeurde ont
werpen en alzoo een accessit met ƒ 250.— toe te kennen 
zoowel aan het ontwerp N°. 3 »»Arbeid adelt,"" als 
aan het ontwerp N°. 2, » «Pro Rege et Patria," " en zulks 
tegen afstand der teekeningen. 

«Verder oin, niettegenstaande de afwijkingen van het 
programma, een getuigschrift uit te reiken voor het ont
werp N°. 1. met de spreuk »> Willem III."" 

«Als vervaardigers «lezer ontwerpen hebben zich doen 
kennen: van het ontwerp N°. 3, de heer E. O. A. FOL, 
te Botterdam; van het ontwerp N°. 2, de heer J . II. 
SCIIMITZ JR. te Amsterdam en van het ontwerp N°. 1 
«lc heer j . w. BOERBOOMS te Arnhem. 

«Omtrent de 3C prijsvraag, keurden beoordeelaren het 
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ontwerp N°. 4, gemerkt F. A. f. a c. e. d., den uitgeloofden 
prijs waardig. Verder stelt zij voor, aan de ontwerpen N°. 7, 
onder de spreuk » » M o d u l " e n N°. 8 onder de spreuk 
»»Avontuur," " ieder een getuigschrift uitte reiken, met 
lei uggave der teekeningen. 

> De vervaardiger van het ontwerp N°. 4, bleek na 
opening van den naambricf te zijn: de heer A. J. VAN 
BECK te Leeuwarden, terwijl zich voor het ontwerp N". 7 
bekend maakte de heer RENDUIK KRAMER élève-architect te 
Brussel. De vervaardiger vau het ontwerp N°. 8 kou nog 
niet bekend gemaakt worden, wegens het ontbreken van 
het. in het programma gevorderd adres tot correspondentie, 
evenwel zal daartoe eene oproeping in de dagbladen worden 
geplaatst. 

» Voorts zijn u toegezonden de programma's der prijs
vragen, uitgeschreven in November 1870 bestaande in 
de navolgende : 

»le vraag: »»Een Synagoge,"" prijs ƒ 300. 
»2« vraag: »»Een abattoir voor eene provinciestad,"'" 

prijs ƒ 150 en. 
»3« vraag: »»Een bek voor een Stadsplantsoen."" 

prijs ƒ 50. 
»Aan al deze prijzen zijn verbonden het eervol ge

tuigschrift. 
»Het Bestuur vertrouwt naar aanleiding van deze prijs 

uitschrijvingen met eene ruime toezending te worden 
vereerd. 

Vertegenwoordiging der Maatschappij door het 
Bestuur. Op de gewone jaarljjksche uitnoodiging van
wege het bestuur der Ambachtschool alhier, om bij te 
wonen het uitbrengen van het jaarlijkseh verslag en der 
prijsuitdeeling, heeft het Bestuur zich doeii vertegenwoor
digen door eene commissie uit zijn midden. 

I/O kil al. Hoewel het lokaal der Maatschappij, gerie
felijk, en in het midden der stad gelegen is, doet zich 
evenwel door de betrekkelijk kleine ruimte, en de steeds 
steigende huurprijzen, de behoefte naar een eigen gebouw 
sterk gevoelen. 

Het gebouw wordt bewoond door onzen beambte den 
heer J. M. LEllllERS die met nauwgezetheid en ijver de 
belangen der Maatschappij ter harte neemt. 

Aftitelingen. Aangaande den werkkring der afdee-
lingeii die thans tot een negental zijn geklommen, kunnen 
in korte trekken de navolgende bijzonderheden uit de 
ingezonden verslagen, die op de gebruikelijke wijze bij 
dit jaarverslag zijn gevoegd, worden medegedeeld. 

De afdeeling Amsterdam telt 3 Eereleden en 117 ge
wone leden, hield 10 vergaderingen, die ieder door ge
middeld 15 leden werden bijgewoond. De financiën waren 
in bloeijenden toestand. 

De afdeeling Arnhem telt 29 leden, hield 9 vergade

ringen, die ieder door gemiddeld 10 leden werden be
zocht; zij nam het initiatief tot het stichten van een 
gemeentelijk museum van gedenkstukken van geschiedenis 
en kunst. 

Hare financiën waren in gunstigen staat. 
De afdeeling Delft liet dit jaar weder niets van zich 

hooren, zoodat de opheffing dezer afdeeling, hoewel nog 
niet geconstateerd spoedig, kan worden tegemoet gezien. 

De afdeeling '* Grarenhage telt 06 leden en hield maan-
delijksch hare vergaderingen. 

De afdeeling Leiden telt 59 leden en hield 0 vergade
ringen. De staat van hare financiën, hoewel niet gun
stig, was vooruitgaande. 

De afdeeling Botterdam telt 3 Eereledcn en 157 gewone 
leden, hield 9 vergaderingen die gemiddeld door 31 leden 
werden bezocht. Zij schreef twee prijsvragen uit, orga
niseerde voor het jaar 1878 eene tentoonstelling van door 
ambachtslieden vervaardigde werkstukken en modellen, 
uitsluitend voor de provinciën Noord- en Zuid-Holland. 

De finantieële toestand is voldoende. 
I De afdeeling Sehagen en omstreken telt 25 leden, hield 
I zes vergaderingen, die door gemiddeld 10 leden werden 

bijgewoond. 
Hare rekening sloot met een nadeelig saldo. 
De afdeeling Utrecht telt 55 leden, hield 7 vergade

ringen, die door gemiddeld 12 leden werden bijgewoond: 
j zij schreef één prijsvraag uit en was voornemens eene 

album uit te geven. De financiën waren in voldoenden 
toestand. 

De afdeeling Zwolle telt 25 leden en hield 4 vergade
ringen. De kas was iu voldoenden staat. 

Li t eene meer nauwkeurige beschouwing van de werk
zaamheden der afdeelingen zal blijken, dat zeer vele 
onderwerpen behandeld zijn geworden, en dat het aan 
opgewekt, wetenschappelijk en kunstlievend leven niet 

| ontbroken heeft. 
Het Bestuur wenscht dat op vele plaatsen in ons land 

dit voorbeeld mogt nagevolgd, eu dusdoende het aantal 
afdeelingen allengs vermeerderd worden. 

Initiatief der Maatschappij. Het Bestuur ontving 
van Bestuurders van het Krankzinnigengesticht te Deven-

|, ter eenige exemplaren van de prijsvraag tot stichting 
| van een krankzinnigengesticht aldaar en besloot na inzage 

daarvan, in overweging te geven, dat programma te 
wijzigen, onder niededeeling der verschillende bezwaren 

I tegen dat programma. 
In zake den bouw van 's Rijks Museum alhier werd, 

; zooals u door mededeeling in stuk 3 en 4, van deel 23 
der Bouwkundige Bijdragen zal bekend wezen, een uit
gebreide correspondentie gevoerd met zijne Excellentie 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, (hoewel met 

geen gunstigen uitslag), betreffende het exposeren en in 
plant brengen der ontwerpen. 

Onderwijs. De Commissie voor het onderwijs, in het 
voriije verslag vermeld, leverde sedert een voorloopig 
verslag iu omtrent den waarschijnlijken uitslag van hnor 
onderzoek, met een praeadvies, omtrent, de ingediende 
voorstellen van den heer J . H. LELIMAN en van de heeren 
.i . o. VAN NIFTRIK en c . B. SALM. 

De Commissie uitte daarin den wensch tot het oprigten 
van eene Bouwkunstige school te Amsterdam, en tevens, 
om bij de hooge regecring te bewerken dut de Poly
technische school uit Delft nnar Amsterdam zou worden 
overgebragt, dnt de bouwkundige lessen aan die school 
naar behoefte werden uitgebreid en voor dat doel zoo
veel noodig vereenigd zou worden met de alhier bestaande 
Rijks Akademie van Beeldende Kunsten. 

Het Bestuur, hoewel van dit voorloopig rapport kennis 
genomen hebbende, wenscht dit vooraf zijnerzijds aan 
een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen opdat bet, 
gesteund en voorgelicht door de vele bijeengebragte 
resultaten van het door de Commissie ingesteld onder
zoek, op goede gronden den toestand van het bouwkun
stig onderwijs hier te lande zul kunnen bcoordeelen, en 
alsdan niets onbeproefd laten, om door een krachtig 
initiatief aan de verbetering van het bouwkunstig onder
wijs bevorderlijk te kunnen zijn. 

Buit e itge w o n e B e stuurs v e r g a d erin g. De secretaris 
doet niededeeling van het verhandelde op de Buitenge
wone Bestuursvergadering (art. 47 sub. I) gehouden op 
Woensdag 21 April 1877, des voorm. ten 107i ure in het ge
bouw Eensgezindheid op 't Spui alhier. Op deze vergadering 
waren tegenwoordig de Bestuurders o. B. SALM voorzitter, 
.i. c VAN NIFTRIK, vice-voorzitter; J. L. SPRINGER, Secretaris; 
\. !.. VAN GENDT, plaatsverv. Secretaris; n MOLEMANS, 
Penningmeester; P. F. LAARMAN, A. BERGSMA en J". OLIE .IZ. 

Voorts de HH. N REDEKER BISDOM en p. J. HÜIBERS 
(Amsterdam) .1. .1. C. DK WIJS en BERT BROUWER ('.« Graren-
hage), w. c. VAN GOOR en u. CRAMER (Rotterdam), A.W. OE-
zELLEN (Sehagen). 

De afdeelingen Arnhem en Utrecht hadden berigt 
gezonden niet tegenwoordig te kunnen zijn. 

Door de afdeeling Rotterdam waren twee voorstellen 
ter bespreking ingezonden, aldus luidende: 

1°. Dat de vragen die in de afdeelings-vergaderingen wor
den gedaan en behandeld, van meer dan lokaal belang, 
wederkeerig aan de andere afdeelingen medegedeeld zouden 
worden; deze antwoorden zouden worden toegezonden aan 
de afdeeling, van wie de vraag is uitgegaan, die daaruit 
eene algemeene beantwoording opmaakt, dat ter plaat
sing in de Bouwkundige Bijdragen zal worden aangeboden. 

2 1. De afdeelingen geven gezamenlijk een plaatwerk 

uit, bevattende het beste dat in ons land gebouwd 
wordt of in den laatsten tijd gebouwd is, zoomede niet 
uitgevoerde projecten enz. en dat wel, zonder het 
tijdschrift van de Maatschappij te benadeelen, maar 
veeleer er toe kan leiden, de belangen daarvan bevorder
lijk te zijn. 

De opinie der vergadering over het l 1 , voorstel was 
algemeen gunstig, hoewel de vrees bestond dat door 
vertragingen, de goede bedoeling zou verloren gaan. 

Na eenige discussiën werd dit voorstel met veertien 
tegen twee stemmen aangenomen. 

Het 2°. voorstel vond, zooals dit nader, bij schrijven 
der afdeeling Rotterdam van Maart 1877 N". 217, 
breedvoeriger werd ontwikkeld, en enkelen zich vóór 
het beginsel verklaarden, vrij algemeen bestrijding, en 
wel op grond van het meer zelfstandig optreden der 
afdeelingen, waardoor het tijdschrift der Maatschappij veel 
nadeel zou worden berokkend. 

Het Bestuur deelde het preadvies over dit voorstel mede. 
(Zie Bijlage V.) 
Na kennisneming van dit preadvies, meende de afdee

ling Rotterdam, met het oog op art. 63 der wet, haar 
voorstel terug te moeten nemen, en dit het volgende jaar 
in een behoorlijken vorm in te dienen. 

Het Bestuur was van oordeel, met het oog op het tijd
verlies dut hierdoor zou ontstaan, op de bespreking van 
het voorstel te moeten aandringen, wijl er toch, vóór dat 
tot de uitvoering kon worden overgegaan een langen tijd 
ter voorbereiding vereischt wordt en omdat het voorstel 

1 geformuleerd, volgens het medegedeelde preadvies, op de 
voorschriften der wet geen inbreuk maakte. 

Na eenige discussie werden de punten a, 1) en <• van 
dat preadvies met algemeene stemmen goedgekeurd. 

De afdeeling Arnhem bud twee vragen ingezonden, 
luidende : 

1". Is de tegenwoordige eenzijdige rigting in do Bouw
kunst, naar motieven van een zeker tijdperk, zooals die 
door de regeering wordt voorgestaan, in het belang der 

; kunst wenschelijk te achten V 
2°. Ware het niet wenschelijk dnt de Maatschappij 

zich tot de landsregeering wendde, om eene bouwver-
ordening voor het geheele rijk te verkrijgen, ten einde 
het tegenwoordig zoo menigvuldig plaats hebbend instor
ten van huizen, steigers enz. tegen te gaan? 

Omtrent deze vragen, die niet op het doel en de belan
gen der Maatschappij betrekking hadden (Art. 48), be-

: sloot de Vergadering ze niet in behandeling te nemen, 
maar de afdeeling Arnhem te doen opmerken, dat, die 
vragen op eene nlgemeene bijeenkomst ter sprake gebracht 
kunnen worden. 
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Daarna komt aan de orde de concent begrooting die dooi
den penningmeester voorgedragen en toegelicht wordt. 

Na goedkeuring wordt besloten, op voorstel van de 
HH. IIUIBERS en BERGSMA, de Concept begrooting voort
aan op de agenda te doen drukken. 

Vervolgens wordt volgens art. 10 de verificatiecom
missie gekozen. De uitslag der stemming was, dat hiertoe 
aangewezen werden de heeren r. J, HUIBEBS, n. p. VOGEL 
en J. FILIPPO. 

De Afd. Schagen drong aan op krachtige finantieële 
ondersteuning van het bouwkundig onderwijs en vooral 
aan de door deze afdeeling opgerichte teekenschool. Zij 
wenscht dat deze post zou worden verhoogd. Men was 
algemeen van gevoelen dat van de Maatschappij geen 
finantieëlen steun te verwachten was en dat zij geen 
subsidiën aan plaatselijke teekenscholen kon verstrekken. 
De middelen zouden daarvoor elders moeten worden bij
eengebracht. 

Nog worden eenige besprekingen gehouden over hoofd
stuk onderwijs, in de wet opgenomen, in afwachting van 
de middelen die door de onderwijs-commissie zullen aan
gegeven worden, waarna deze vergadering met een woord 
van dank voor de opkomst en belangstelling werd gesloten. 

Uitslag der stemming voor f aiididaaMiestuiirders. 
Ingekomen waren 1)2 stembriefjes. 
Uitgebracht werden 270 geldige stemmen, waarvan 

het grootste aantal zich vereenigde, op de heeren: 
J. l i . LELIMAN met 30 stemmen. 
A. N. GODEFROIJ » !J2 » 
P. J . MOUTIIAAN » 28 » 
J. R. DE KRUIJFF s 18 » 
T. SANDERS » 15 » 
P. J . H. CUyPERS » 11 » 

W. SPRINGER » 14 » 
J. KALFF » 12 » 
I. GOSSCIIALK » 12 » 

Zijnde deze heeren de 9 personen die de meeste stem
men op zich vereenigden, en bijgevolg de 9 candidaat-
bestuurders, waaruit heden door de Vergadering eene 
keuze moet worden gedaan van drie personen. 

BOUW meesters foil (Is. Door den voorloopigen Raad 
van Beheer over het Bouwmeestersfonds, bestaande uit 
de heeren J. H . LELIMAN, Voorzitter; w. SPRINGER, Se
cretaris; l i . MOLEMANS, Penningmeester; p. j . n. CUYPERS 
en o. B. SALM ; werd het ontwerp-reglement aan het 
Bestuur der Maatschappij toegezonden, met verzoek 
tot goedkeuring, het geven eener subsidie en tot 
aanvaarding van het Beschermheerschap over dat fonds 
door de Maatschappij. 

Een principieel bezwaar maakte het Bestuur tegen de 
beperkte strekking van het reglement; men meende, dat 

het fonds toegankelijk behoorde te zijn voor alle leden 
der Maatschappij, wilde men althans op geldelijken steun 
aanspraak kunnen maken. 

Een commissie uit het Bestuur, benoemd omtrent dit 
reglement te preadviseereu, stelde zich in verbinding 
met den voorloopigen raad van beheer, en bleek het daarbij, 
dat de raad daaraan geen andere bestemming koude 
geven, dun hem reeds bij de oprichting voor den geest 
heeft gestaan. De commissie erkende tevens dat het 
moeielijk viel finantieëlen steun te verleeneu aan eene 
inrichting, welke slechts enkele leden der Maatschappij 
kan ten goede komen, en bleek het haar, dat met het 
beschermheerschap hoofdzakelijk een zedelijken steun be
doeld werd. 

Naar aanleiding dier inlichtingen, besloot het Bestuur 
op advies der commissie, den voorloopigen raad van be
heer te berichten: 

1°. dat het Bestuur der Maatschappij bezwaar maakt 
een voorstel te doen tot het geven eener jaarlijksche bij
drage aan het fonds; 

2°. dat het Bestuur overwegende dat met het gevraagde 
beschermheerschap bedoeld wordt het verkenen van zede-
lijken steun, zich openbarende iu bevoorrechting van het 
fonds, waar dit pas geeft, bijv. door de Bouwkundige 
Bijdragen tot orgaan van het fonds te doen strekken, 
het verkenen van materitele hulp, door het kosteloos 
opnemen in de Bouwkundige Bijdragen van stukken 
het fonds betreffende. Wordt het rondzenden vnn stuk
ken, het afstaan der opbrengst van tentoonstellingen, 
het verleeneu van het vrije gebruik van het lokaal der 
Maatschappij tot het houden van vergaderingen, enz. 
daaronder verstaan, dan is het Bestuur geneigd het 
beschermheerschap, te aanvaarden. 

De voorloopige raad van beheer betuigde daarna, on
der toezending van eenige exemplaren van het fonds-
reglement, zijnen dank en erkentelijkheid voor de mede
werking en aanvaarding van het beschermheerschap, 
doch betuigde tevens zijne teleurstelling, dat het Bestuur 
bezwaar maakte tot het geven eener jaarlijksche subsidie. 

Dit schrijven ging vergezeld van een verzoek, onder-
tcekend door 17 leden, om in de Algemeene Vergade
ring een voorstel te doen tot het verkenen eener jaar
lijksche subsidie, groot /' 300, welk voorstel dezen avond 
aan uwe beslissing zal worden onderworpen. 

Hiermede, mjjnheeren! is de taak mjj opgelegd, vol
bracht. 

Mogt dit verslag zich niet uitsluitend bepaald hebben 
tot de opsomming van hetgeen door het Bestuur en de 
Leden der Maatschappij is verrigt, maar omtrent som

mige punten in wat meerder ontwikkeling zijn getreden, 
gelief daarin het bewjjs te zien van de belangstelling 
der bestuurders in de verrichtingen uwer instelling, die 
nog altijd geroepen blijft aan vele, en daaronder zeer 
gewichtige eischen van onzen tjjd te beantwoorden en 
te gemoet te komen. Ons aller samenwerking is daartoe 
noodig en daarom besluit ik, ook namens mijne mede
bestuurders, met den wensch, dat meer en meer de over
tuiging worde gevestigd van den gewichtigen plicht, die 
op u rust als leden, om door eendrachtige samenwerking 
de kracht en den bloei der Maatschappij te bevorderen 
en in ruimen kring voor haar die belangstelling te doen 
opwekken, waarop zij mag aanspraak maken. 

De Voorzitter brengt den Secretaris dank ook namens 
het Bestuur en de Vergadering. 

Op de vraag of iemand het woord verlangt naar 
aanleiding van het verslag, doet de Vergadering door 
applaus van hare goedkeuring blijken. 

Vervolgens noodigt de Voorzitter den Penningmeester, 
den heer H. MOLEMANS uit, den staat der geldmiddelen 
mede te deelen. Uit dezen staat, hierachter opgenomen 
(Bijlage II) bljjkt dat: 
de inkomsten bedroegen ƒ 17,424,27J 
en de uitgaven - 9,011.35J 
blijvende alzoo in kas / 7,812.92 

De Voorzitter noodigt de commissie tot onderzoek 
der rekening en verantwoording van den Penningmeester, 
gekozen iu de Vergadering sub 1 van art. 47 gehouden 
uit, om rapport daarover uit te brengen. De commissie 
bestaande uit de heeren H. r. VOGEL, G. V. BERTRAND en 
p. J . HUIBERS, rapporteert bij monde van eerstgenoemde 
dat zij de rekeningen nauwgezet onderzocht en in de 
stipste orde bevonden beeft, waarom zij voorstelt deze 
rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar 
goed te keuren, onder dankbetuiging aan den Penning
meester voor zijn uitstekend goed beheer. De Voorzitter 
betuigt dank aan de commissie en vraagt aan de Ver
gadering of deze zich vereenigt met de conclusie van 
genoemde commissie, waarop de vergadering door applaus 
hare instemming betuigt. 

De Voorzitter zegt alsnu den Penningmeester namens 
de vergadering dank voor de zorgen en de toewijding aan 
het beheer der geldmiddelen gedurende het afgeloopen 
jaar in het belang der Maatschappij besteed. 

Vervolgens komt aan de orde de verkiezing van drie 
bestuurders in plaats van de aftredende en niet herkies
baar zjjnde bestuurders o. B. SALM, H . MOLEMANS en 

H . W. NACHENIUS. 
De Voorzitter noodigt de heeren E. SCHELTEMA H°*"., 

T. ROMEIN en II. J . KOPER uit, om de commissie tot stem
opneming te willen uitmaken en na de pauze den uitslag 

der stemming aan de vergadering te willen mededeelen. 
Deze heeren verklaren zich hiertoe bereid. 

Als candidaten werden gekozen de heeren J. H. LELIMAN, 
P. J . MOUTIIAAN, J. R. DE KRUIJFF, A. N . GODEFROIJ, T. SAN-
DEUS, 1'. J . II. CDYPERS, W. SPRINGER, .1. KALFF EN I. GOS
SCIIALK. 

De heer w. SPRINGER vraagt het woord, en deelt mede, 
dat hij niet in aanmerking wenscht te komen, evenzoo 
de heeren i>. J . II. CUYPEIIS en i . GOSSCIIALK cn mitsdien 
verzoeken zij, dat geene stemmen op hen worden uitge
bracht. Ingevolge art. 15 der wet wordt de candiduten-
lijst alsnu aangevuld met de heeren B. DE GREEFF J ' \ , 
E. MOLEMANS en J. A. ROOSEBOOM. 

De heer , i . l i . LELIMAN vraagt het woord en zegt, dat 
hij den pligt der dankbaarheid vervult, wanneer hjj in 
herinnering brengt de verdiensten van de drie aftredende 
bestuurders: de heeren: SALM, MOLEMANS en NACHENIUS. De 
oudste bestuurder is de heer MOLEMANS, die gedurende 
15 jaren de Maatschappij onafgebroken en met ijver 
diende; de heer SALM telt 10 jaren dienst, waarin hij de 
Maatschappij met zijne beste krachten steunde; de afge
treden Secretaris, de heer NACHENIUS, kwam in 1872 de 
plaats innemen van den heer TETAR VAN ELVEN, en heeft 
gedurende 5 achtereenvolgende jaren het Secretariaat 
met ijver vervuld. Telt men al deze dienstjaren bijeen, 
dan verkrijgt men het niet onaanzienlijk getal van 30 
jareu dat deze heeren, die thans moeteu aftreden, ul 
hunne zorgen en moeiten hebben besteed aan de belan
gen der Maatschappij. Hij betuigt hen namens de leden 
daarvoor den dank, en betreurt het, dat de bepaling van 
een wetsartikel hen tot aftreden noopt, eene bepaling 
door de Vergadering in een onbewaakt oogenblik vast
gesteld; niettemin uit hij den wensch, dat allen weder 
spoedig als bestuurders zullen zitting nemen. 

De Voorzitter dankt den spreker voor zijne welwil
lende gevoelens. 

De heer l . GOSSCHALK stemt volgaarne in met den lot 
door den heer LELIMAN aan de drie aftredende bestuurders 
toegebracht, doch meent dat het niet aangaat eene 
vergadering zoouls deze, te beschuldigen dat zjj de vast
stelling van het wetsartikel, bepalende de verplichte af
treding der bestuurders, iu een onbewaakt oogenblik 
heeft gepleegd. Hij wijst op den verbazenden arbeid dooi
de Commissie aan de wetsherziening besteed en op de 
langdurige en breede discussiën die, niettegenstaande de 
waarschuwende stem van den heer LELIMAN, de aan
neming van dit artikel vooraf gingen. 

Hij merkt aan, dat den heer LELIMAN thans weder de 
gelegenheid is aangeboden om niet een zegepralende 
meerderheid tot bestuurder te worden gekozen. 

De heer LELIMAN vermeent op dit geestig gesproken 
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v.-oord van den heer GOSSCHALK te moeten niededeelen, 
dat hij enkel zijne persoonlijke opinie over deze wets
bepaling heeft uitgesproken, en dat hij die overtuiging 
zal behouden, tot later weer de gelegenheid znl bestaan 
dat artikel te kunnen veranderen. 

Alsnu wordt door den Voorzitter een pause ingesteld. 

Nadat de leden tot hervatting der werkzaamheden bij
eengekomen zijn, brengt de commissie van stemopne
ming verslag uit en blijkt daaruit dat 72 stenibilletten 
zijn ingeleverd, waarvan 1 biljet in blanco; de uitge
brachte 213 stemmen waren verdeeld op de heeren: 

J. II. LELIMAN 55 stemmen. 
p. 1. HOUTHAAN 42 » 

J . R. DE KRUIMT 31 » 

J . KALFF 17 
A. N. GODEFROIJ 16 » 

B. DE GREEFF JZN. 10 » 

£. MOI.EMANS 13 » 

TH . SANDERS 8 » 

W. SPRINGER 3 » 

J . A. ROOSEBOOM 3 » 

P. .1. II. CULTPERS O » 

J . GOSSCHALK. 2 » 

P. .7. HAMER 2 » 

H . J . KOPER 2 » 

G. II. KUIPER 1 » 

Aangezien 30 de volstrekte meerderheid is zijn de 
heeren LELIMAN en MOUTHAAX gekozen, terwijl tot een | l 
nieuwe stemming voor een derden bestuurder moet 
worden overgegaan. 

De heer LELIMAN is dankbaar voor de vereerende 
benoeming, doch maakt de opmerking of het wel in den 
geest vau de wet ligt, dat na slechts één jaar buiten het 
bestuur te zijn geweest, hij weder gekozen wordt. 

De Voorzitter vermeent, dat het een te groote beschei
denheid is van de zijde des heeren LELIMAN en zegt, 
dat iemand, die heden aftreedt volgens de wet, zeer goed 
een volgend jaar kan worden herkozen. 

De heer ROMEIN vermeent dat de heer LELIMAN de 
zaak te nauwgezet opvat, en verklaart, dat volgens den 
geest en de letter van art. 11 der wet, de verkiezing 
gewettigd is. 

De heer LELIMAN, dankende de vergadering voor hare 
gewaardeerde adviezen, verklaart zich bereid de benoe-
raing aan te nemen. 

Den heer MOÜTHAAN, niet op de vergadering tegen
woordig zijnde, zal van zijne benoeming worden berigt. 

Terwijl de Commissie van stemopneming hare taak 
vervolgt, wordt overgegaan tot het volgende punt dei-
agenda, namenlijk de mededeeling der conclusie van het 

rapport der beoordeelaars over de ingekomen prijsvragen, 
(Bijlage III). 

De Voorzitter vraagt of de ontwerper van »Aroiititttr" 
(ontwerp van een caudelaber) in de vergadering tegen
woordig is en zich als zoodanig wil kenbaar maken. Deze 
blijkt niet tegenwoordig te zijn *). Daarop noodigt de 
voorzitter de heeren E. G. A. FOL. J. II. SCHMITZ JR. en 
.T. w. BOERBOOMS uit, als respectieve ontwerpers van: 
Arbeid adelt, Pro Iler/e et Palria en Wil/cm. UI, de dooi
de Commissie van beoordceling toegekende belooningen 
in ontvangst te nemen. De voorzitter brengt de heeren 
FOL en BOERBOOMS, (de heer SCHMITZ was niet meer aan
wezig) hulde' voor hunne verdienstelijken arbeid en den 
dank voor hun ijverig pogen ; hij vertrouwt dat dit succes 
voor hen een spoorslag zal zijn om andermaal aan 
de beantwoording van prijsvragen mede te werken. Hij 
overhandigt daarna liet getuigschrift met / 200 aan den 
heer FOL, en den heer BOERBOOMS het getuigschrift. 

De heer A. l. VAN BEEK, de ontwerper van: F. A.f.a. 
e, e. d. evenzoo de heer II. KRAMER ontwerper van: Modnl 
waren niet aanwezig. 

Aan de orde is het vaststellen bij loting, van de plaats, 
waar dit jaar de algemeene bijeenkomst in September zal 
gehouden worden. De voorzitter doet opmerken dat iu de 
steden U/ree///- en Delft alwaar afdeelingen zijn gevestigd, 
nog geene algemecne bijeenkomst heeft plaats gehad, maar 
aangezien de afdeeling Delft niet de minste teekenen 
van leven geeft, stelt hij voor, deze niet in de loting 
te doen deelnemen, doch wenscht hij in de plaats te 
stellen de afdeeling Amsterdam, die verzocht heeft in 
afwijking van vroeger, voortaan ook aan de loting deel 
te nemen. De Voorzitter noudigde daarop den heer r. J. 
NIEUWENHDIS uit, om door het trekken, van een der 
naambriefjes, het lot tusschen beiden te doen beslissen. 
De uitslag is dat door de afdeeling Amsterdam, de olge-
nieenc bijeenkomst zal worden ontvangen. 

Ann de orde is thans het voorstel ingezonden door 17 
leden, tot het verleenen van een subsidie van ƒ 300 aan 
het Bouwmeestersfonds (Bijlage IV.) 

De Voorzitter verzoekt den heer LELIMAN als voorzitter 
van den voorloopigen raad van beheer over dat fonds 
eenige inlichtingen te willen geven en de geschiedenis 
van de zaak mede te deelen. 

De heer LELIMAN brengt hulde en is dankbaar voor 
het goede onthaal dat het reglement van de zijde des 
bestuurs heeft ondervonden en voor de bescherming en 
den zedelijken steun die het fonds is toegezegd. 

Hij zegt het fonds kan een proef zijn gedurende 10 jaren 

*j Hij oproeping in dagbladen is gebleken dnt de ontwerper was du 
heer ii. K I I A M K K , élève-arehitect te Brussel, eveneens de vervaardiger van 
het ontwerp Modul. 

en is voortgevloeid uit een, op de algemeene bijeenkomst van 
1874, gestelde vraag: of architecten-vereenigingen in Neder-
lund wensehelijk zijn, of dat uit zulk eene vereeniging een 
bouwmeestersfonds zou kunnen voortkomen. Het fonds 
heeft thans een kapitaal van / 1000, doch een zeer klein 
aantal leden zijn toegetreden. Het heeft dus meer noodig 
dan de bescherming en zedelijkeu steun der Maatschappij 
om tot kapitaalsvergrooting te geraken. 

De Maatschappij kan op grond van art. 1 sub 1 der 
wet, zeer goed toetreden en het fonds eene subsidie van 
/ 300 jaarlijks schenken. Vooral met het oog op het batig 
slot vau ongeveer ƒ 7000, volgens de rekening en ver
antwoording van den Penningmeester thans voorhanden, 
kan wel wat meer dan zedelijken steun en kostelooze 
bescherming worden toegekend. 

Hij haalt verder aan dat de vergadering veilig het 
gevraagde kan toestaan op grond van twee feiten, name
lijk het geschenk den lieer BÜCHLER bij zijn aftreden als 
voorzitter aangeboden en de gift groot ƒ 250 beschikbaar 
gesteld voor het museum Koning Willem III. 

De Voorzitter zegt dat de vergadering na het gehoorde 
alsnu kan beslissen; het bestuur meende dat het de vrij
heid niet had om een subsidie zonder machtiging van 
de vergadering toe te kennen. Hij wil gaarne het ver
zoek van den heer LELIMAN overnemen om het voorstel 
in stemming te brengen. 

De heer BERGSMA (lid van het bestuur) meent de op
merking te moeten maken, dat alvorens een subsidie 
van / 300 toe te kennen, men in de eerste plaats dient 
te onderzoeken hoedanig dit fonds werkt eu of de zaak 
goed op touw is gezet. 

Het concept-reglement gaf bij het bestuur stof tot vele 
bedenkingen en het is hem nog niet gebleken, dat in 
het reglement, thans voor hem liggende, daaraan is te 
genioet gekomen. Hij acht daarom een nauwkeurig 
onderzoek zeer noodzakelijk, alvorens het voorstel van den 
heer LELIMAN iu behandeling wordt gebracht. 

Spreker wijst tevens op de begrooting voor 1878, 
waaruit blijkt dat de ontvangsten geheel door de uitga
ven verslonden worden, zoodat bij vermeerderde uitgaven 
het vaste kapitaal zou verminderen. Hij dringt nogmaals 
aan op een onderzoek door het bestuur en wensekt daar
toe de volgende motie voor te stellen: »De vergadering 
«besluite het voorstel LELIMAN c. S., ten aanzien van het 
»Bouwmeestersfonds ten fine van preadvies te stellen iu 
«handen van het Bestuur." 

De heer LELIMAN bestrijdt een dergelijke motie en zegt 
dat het reglement reeds sedert vele maanden bij de Bouw
kundige bijdragen is verzonden en ook zeker door den 
heer BERGSMA zal zijn ontvangen, terwijl de bekendheid 
genoegzaam blijkt uit enkele inschrijvingen, die reeds 

I hebben plaats gehad. Hij wenscht de post van / 300 
I niet te brengen op de begrooting voor 1878 maar te trek

ken uit het batig slot van 1877, wijl volgens het ver
slag op de 2'fc prijsvraag geene antwoorden zijn inge-

: komen en op de begrooting van 1878 een post is 
uitgetrokken ad ƒ 1200 voor drukwerk, die zeker niet 
geheel noodig zal wezen. 

De heer i . GOSSCHALK is tegen het verleenen van ƒ 300 
subsidie, met het oog op de beperkte middelen en het 
vele, dat de maatschappij nog te doen overblijft en waar
voor zeker alle finantiè'le krachten vereiseht worden. Hij 
brengt voorts hulde aan de generositeit van den heer 
LELIMAN en zijn medestichters, doch twijfelt aan den goe
den uitslag van hun pogen; hij vermeent dat het bouw-

j meestersfouds geene levensvatbaarheid bezit; de bijdra
gen zijn veel te gering om het te doen blijven bestaan, zoodat 
het fonds niet is te vergelijken met dat van de Maat
schappij Arti et Amicitiie, waaraan belangrijke bronnen 

! van inkomsten toevloeijen door hare tentoonstellingen, de 
. kunstlievende leden en aanzienlijke legaten. Voorts brengt 

hij in het midden dat de heer LELIMAN zich beroept op 
verkeerde gronden in de wet, waarbij de gift geoorloofd 
zou zijn, terwijl het doen van proeven op praktisch 
gebied en het bevorderen van het onderwijs, betere uit
komsten ten bate van alle leden zou opleveren. 

De heer BERGSMA herhaalt nogmaals dat de begrootiug 
voor 1878 niet meer te bezwaren is en hecht minder aan 

! artikel 1 sub 1 der wet, waaruit de heer LELIMAN zijne 
bewijsgronden tot het wettigen van de te verleenen sub
sidie aanvoert. Dat artikel heeft ten doel de bevordering 

i der algemeene belangen der beoefenaren, en hier is het eeu 
bijzonder belang van enkelen. Verder wil hij niet in 
de kwestie treden, evenmin om het fonds al of niet te 

j subsidieeren, doch wenscht alleen het voorstel iu de han
den van het Bestuur ten fine van preadvies te stellen ; 
daarna kan de zaak nauwkeurig overwogen en beoor-

! deekl worden en wanneer het blijkt, dat het preadvies 
! gunstig is, dan ziet hij er geen bezwaar in daaraan eene, 

j uit het batig saldo van het afgeloopen jaar beschikbare 
som. te verleenen. 

De heer LELIMAN beantwoordt den heer GOSSCHALK en 
meent dat zijn even onjuiste als scherpe critiek de zaak 
niet tot meerdere volmaking zal brengen. 11 ij wanhoopt 
niet aan het welslagen van het fonds, ofschoon het lan
gen tijd zal duren eer dit op gelijke hoogte zal zijn met 
dat der Maatschappij Arti et Aiuicitiic; in aanmerking 
nemende de algemeene goedkeuring aan het denkbeeld 
gegeven, is het noodig, dat de zaak wordt aangevat, 
want met de morele eu tinantieële steun der Maatschappij 
kun het fonds veilig een goede toekomst tegemoet gaan. 

De heer F. W. VAN GENDT verzoekt het woord en wenscht 
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4e motie BEBGSMA in stemming te brengen, omdat bij 
bet onverantwoordelijk acht tot de subsidie te besluiten, 
wanneer op de begrooting voor 78, die straks /.al wor
den goedgekeurd, voor de voorname posten, als: het voor
staan van de belangen der bouwkunst, de bevordering van bet 
onderwijs, en bet oprichten van afdeeliugen voor elk 
slechts / 1 is uitgetrokken. 

De lieer i . o. V A N N I F T R I K wenscht voorlezing van bet 
rapport der commissie om aan de vergadering de redenen 
te doen kennen, die het Bestuur hebben genoopt tegen 
de subsidie tc ndviseeren. 

De heeren J . H. LELIMAN, P. J. H . CUYPERS en w. SPBINGER 
dienen alsnu de volgende motie in : 

»De vergadering machtigt het Bestuur bij het voordee-
»lig sluiten der kas over dit jaar, aan het Bouwmees-
»tersfonds te schenken voor één jaar de som van ƒ 300." 

De heer BERGSMA protesteert tegen de motie en meent, 
dat wanneer dit jaar de subsidie wordt verstrekt, men 
voor altijd tot een dergelijke uitgave gehouden is. 

De heer LELIMAN vindt het onverstandig, uit het toe
staan der subsidie voor dit jaar de gevolgtrekking te 
maken, dat hot beginsel van subsidiëeren voor altijd 
zou zijn aangenomen, en verzoekt, dat zijne motie in 
stemming wordt gebracht. 

De heer GOSSCIIALK zegt, dat hij zoo even gehoord 
heeft, dat het Bestuur ongunstig heeft gepreadviseerd, 
en wenscht, opdat men goed zal weten wat er wordt 
besloten, dit preadvies aan de Vergadering mede te 
deelen. 

Na vele discussion wordt het preadvies der commissie, 
uit den boezem van het Bestuur gekozen, door den heer 
BERGSMA medegedeeld (Bijlage V). Deze weidt hierbij nog 
uit over de beperkte strekking van het concept-reglement, 
waardoor onderscheidene leden der Maatschappij nimmer 
uit het fonds eenige voordeelen zullen kunnen putten. 

De Voorzitter deelt mede, dat dit voornamelijk de 
reden is, die de commissie ongunstig over het subsidie 
deed preadviseeren. 

De heer BERGSMA merkt op, dut de Voorzitter zoo 
even sprak van de commissie, maar dat bet preadvies 
door het geheele Bestuur is aangenomen en dientenge
volge heeft besloten aan het bouwmeesters-fonds te be
richten, dat het geene vrijheid vindt, op grond van de 
beperkte strekking, eigenmagtig tot het subsidie te be
sluiten. 

De heer LELIMAN zegt, dat door de beheerders gaarne 
meerdere uitbreiding aan de zaak zou worden gegeven, 
maar dat zij niet weten op welke wijze dit behoorlijk kan 
geschieden. Hij dringt bij de Vergadering aan op een 
besluit om bij een goede kas, jaarlijks f 300 toe te 
staan, en brengt nogmaals in herinnering zijne, reeds 

vroeger aangehaalde voorbeelden, namelijk het geschenk 
aan den heer BUCFILEB, en de gilt aan het Museum 
Koning Willem III. 

De heer BERGSMA wenscht dat zijne motie liet eerst 
in stemming worde gebracht. 

De heer GOSSCIIALK waarschuwt de Vergadering tegen 
de vergelijkingen door den heer LELIMAN ZOO even aan
gegeven; dit waren geheel bijzondere gevallen waarbij 
de belangen der Maatschappij betrokken waren. 

Bij het in stemming brengen der motie BERGSMA heb
ben zich 35 stemmen voor en 35 stemmen daartegen 
verklaard. 

Daar eenige leden aanwezig waren, die niet op de 
presentielijst hadden geteekend, en dus aan de stemming 
niet hadden deelgenomen, wordt besloten tot een her
stemming over te gaan, waarvan de uitslag is, dat de 
motie met 37 tegen 35 stemmen wordt aangenomen. 

Hierna werd mededecling gedaan van de stemming 
voor een derde Bestuurder. 

Ingekomen waren 74 biljetten, waarvan 4 in blanco; 
de volstrekte meerderheid was alzoo 36, terwijl de uit
slag was als volgt: 

.T. R. DE KBULTFF 
' A . N. GODEFROY 
J. KALPF 
T. SANDERS 
E. MOLEMANS 
R. DE GREEPF JZ. 
P. J . HAMER 

Aangezien deze stemming tot geen resultaat leidde, werd 
tot een derde stemming overgegaan. 

De uitslag dezer derde stemming was : 

33 stemmen 
12 » 
11 » 

stem 

J . R. DE KRUIJFF 47 
J . KALF'F 13 
A. N . GODEFROY 4 
E. MOLEMANS 3 
T. SANDERS 2 
B. DE GREEFF 1 
H . J. KOPER 1 
V. J . HAMER 1 
P. J. MOUTH AAN 1 

stem 

Bij deze stemming waren ingekomen 74 biljetten, waar
onder 1 in blanco en bleek, dat met volstrekte meerder
heid de heer DE KRUUFF tot bestuurder was gekozen. 

Aan de orde is nu de behandeling der begrooting voor 
het jaar 1878. (Bijlage VI) 

De heer VOGEL stelt de Vergadering voor, namens de 
commissie tot onderzoek, de begrooting goed te keuren. 
Op de vraag van den penningmeester of nog inlichtingen 

daarover verlangd worden, wordt, de begrooting met het 
applaus der Vergadering vastgesteld. 

Vervolgens geeft de Voorzitter eenige inlichtingen 
omtrent het voorstel tot uitgave van een bijblad tot 
de Bouwkundige Bijdragen, en zegt, dat het Bestuur 
thans alleen de goedkeuring van de Algemeene Verga
dering vraagt om het voorstel in vereeniging met de 
afdeeliugen verder uit te werken, en de zaak tot uit
voering voor te bereiden, waaromtrent dan in de volgende 
Algemeene Vergadering rapport kan worden uitge
bracht. 

De heer LELIMAN wijst er op, dat reeds vroeger een 
dergelijk voorstel werd behandeld en een besluit tot 
uitvoering is genomen, blijkende uit het algemeen jaar-
lijksch verslag over 1872, *) doch dat door de hooge kosten 
aan een dergelijke uitgave verbonden het voorstel niet 
tot uitvoering kwam. Hij geeft het Bestuur in overweging 
de beide voorstellen met elkander in verband te brengen. 

Na eene gedaehtenwisseling tusschen den Voorzitter 
en den beer BERGSMA worden achtereenvolgens do punten 
a. b. en c. van het preadvies (Bijlage VI) goedgekeurd en 
de machtiging daartoe verleend. 

De Voorzitter brengt, aangezien de agenda voor de
zen avond is afgehandeld, den dank aan de Leden voor 
hunne tegenwoordigheid en aan allon die door het in
zenden van teekeningen, enz. vooi' de tentoonstelling, als 
ook door het beantwoorden der prijsvragen deze bijeen
komst zoo belangrijk deden zijn. Hierna zegt de heer 
LELIMAN namens de leden den voorzitter dank voor de 
uitstekende leiding der werkzaamheden, waarop de verga
dering ongeveer ten elf ure door den voorzitter wordt 
gesloten. 

In de zalen waren tentoongesteld: 
1°. Album l s t l ' aflevering uitgegeven door de afdeeling 

Utrecht, geschenk. 
2°. Gezichten op het Suëz kanaal. Geschenk van den 

heer J . u. MULLER. 
3°. Entwürfe VON Prof. L. BOHNSTEDT (Eere-lid); geschenk 

van den ontwerper. 
4°. Hout- en marmer-schilderkunst. Geschenk van 

den heer it. R. P. VAN DEN BURG. 
5". Photografiën van bruggen eu van de Staats-spoor-

*) Zie Bijlage III 1,1. 69—72. 

wegbaan te Amsterdam. Geschenk van don heer 
A. J , V A N PREHN. 

C°. Société Industriëllo du Grand Duché de Luxem
bourg. Verschillende soorten van Zandsteen. Ge
schenk van don heer c. E. DEI, CAMPO, genaamd CAMP. 

7°. Opmeting van hot Stadhuis te Graveuhage, afdee
ling aldaar. 

8°. » » » Koornmetershuisje. 
9°. » » de Ingang van het makelaars

kantoor te Amsterdam, door de Vereeniging Archi-
teclura et Amici/iae aldaar. 

10°. Photografiën van Italiaansche Bouwwerken, ge
schenk van den heer J . n. LELIMAN. 

11°. Ontwerp tot herstelling van het raadhuis te Gouda. 
12°. » » » » » » te flensde». 
13°. » s » van den toren te Pwrmerland, 

van i . GOSSCIIALK. 

14°. Ontwerp van een vergaderzaal voor den kerke-
raad der Portttgesche Israëlitische gemeente te 
Amsterdam, door w. SPRINGER. 

15°. Ontwerpen van een circus te Amsterdam door 
G. B. SALM. 

10°. Schetsen van woonhuizen uit België, door J. n. 
LELIMAN. 

17°. Photografiën van dc gebouwen, der Internationale 
Tentoonstelling van tuinbouw en van voortbreng
selen uit het plantenrijk te Amsterdam, door 
J. L . SPRINGER. 

18°. Schetsen van woonhuisgovels in Nederland door 
OLIE jnz*. 

19°. Koepol van het Paleis op den Dam, door wijlen 
G. VAN GENNEP. 

20°. Deuren, architraven, naalden en ander timmer
werk, vervaardigd in do timmerfabriek van den 
heer J. R O G G E N K A M P , te Appingadam, 

21o. De nomniors der Bouwkundige Bijdragen en van 
de Afbeeldingen Oude Gebouwen, die voor do uit
gaven bestemd zijn. Voorts een, voor de Bouw
kundige Bijdragen, ingezonden stuk door den heer 
A. J . VAN DER KLOES, over de gemeentewerken 
te Dordrecht. 

Aldus opgemaakt overeenkomstig de aan-
teekeningon, gehouden op de 35'' alge
meene vergadering. 

AMSTERDAM, Mei 1878. j . L. SPRINGER, 

Secretaris 
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Bijlage I. 

UITTREKSELS VAN DE VERSLAGEN DER AFDEELINGEN 

A M S T E R D A M . 

Ledeu . Het aantal leden op 1 Januari 1870 be
droeg 118, waaronder 3 honoraire leden: J. H. MASCII-
HAVPT JK., eerelid. on H . MOLEMANS en J . H. LELIMAN ( 

eerelid-bestuurders. Hiervan bedankten 7 leden, terwijl 0 
nieuwe toetraden, zoodat op 1 Jan. 1877 het ledental 
bedroeg 117. 

Bes tuur . Het Bestuur was in 1870 samengesteld 
uit de heeren: I, GOSSCIIALK, President; E. SCHELTEMA H. GZ., 
Vice-President; p. F. LAARMAN, Secretaris; J. SMIT, Pen
ningmeester; p. J . HUIBERS, Commissaris. 

Op 1 Januari 1877, traden volgens rooster af de hee
ren i . GOSSCIIALK en E. SCHELTEMA II. GZ., welke niet her
kiesbaar waren. Ter aanvulling werden gekozen de heeren 
N . RE DEK ER BISDOM en J . L. SPRINGER, zoodat bet Bestuur 
op heden aldus is samengesteld, uit de heeren: N. REDEKKR 
BISDOM, Voorzitter; r. J. HUIBERS, Vice-Voorzitter; P. F. LAAR
MAN, Secretaris: J . SMIT, Penningmeester; j . L. SPRINGER, 
Commissaris 

V e r g a d e r i n g e n . Van 1 Januari tot 31 December 
1870 hadden 9 vergaderingen plaats, waaronder 1 buiten
gewone, welke door 130 leden en 20 geïntroduceerden 
werden bijgewoond; dus gemiddeld 15 leden per ver 
gadering. 

V e r h a n d e l i n g e n . Op de vergadering van 7 Januari 
1870 werd behandeld de motie, uitgebracht door de 
Timmergezellen-Vereeniging »Concordia internos" op hare 
vergadering van 20 December 1875, luidende: »Do ver
gadering overwogen hebbende wat haar verder, na het 
thans gehoorde, te doen staat, verklaart zich bereid van 
dit oogeiiblik af te trachten al het mogelijke aan te wen
den, ten einde, na door aansluiting de noodige sterkte 
verkregen te hebben, tegen het voorjaar te beproeven 
wat sterker is: het eenparig »wij willen" der gezellen 
of het willekeurig »wij willen niet'' der patroons. 

Hiertegen werd door de vergadering aangenomen de 
volgende motie: >Do Afdeeling Amsterdam, afkeurende 
de motie van C. I. N . , verklaart, dat zij wenschelijk 
acht, dat Bouwpatroous, Architecten en Bazen samen
werken tegen de willekeurige eischen der gezellen." Tevens 
werd de wenschelijkheid betoogd, dat in de bestekken der 
stadswerken een Art. zou worden ingelascht, waarbij in 
de werkstaking kon worden voorzien. 

Op de vergadering van 4 februari werd door den 
Penningmeester, den heer J. SMIT, rekening en verant
woording uitgebracht over het afgeloopen jaar. Dit verslag 
werd door eene commissie, bestaande uit de heeren 
M. .MENDES DA COSTA, A. l i . HOL en II. SCHOUTEN goedge
keurd. 

De begrooting over het loopende jaar werd mede vast
gesteld. 

Hierna werd overgegaan tot eene kunstbeschouwing van 
photogrammen, door den heer J . II. W. LAARMAN op zijne 
reizen door Noord- en Midden-Amerika verzameld, welke 
collectie zeer de belangstelling opwekte. 

Op de vergadering van 3 Maart werd door den heer 
j . H . VAN KOTEN, eene met proeven opgehelderde voor
dracht gehouden, over het onderwerp »daken, goten, enz. 
iu verband met bliksemafleiders," waarbij zeer nuttige 
opmerkingen en wenken werden ten beste gegeven. 

Op de vergadering van 7 April werd door den Secre
taris het jaarverslag 1875 — 1870 uitgebracht en goedge
keurd. 

Daarna leidde de heer HUIBERS de 7e vraag der Maat
schappij in, luidende: «Schoorsteenmantels, plafond orna
menten, behangselpapier enz. worden kant en klaar hiev 
te lande ingevoerd en bij groote hoeveelheden verbruikt. 
Wat is hiervan de reden, dewijl deze artikelen evengoed 
in Nederland zelf door de kunst en de industrie kunnen 
geleverd worden?" 

De vergadering was algemeen van gevoelen, dat deze 
uadeelige toestand aan het ellendig en zeer verwaarloosd 
kunst- en industrie-ouderwijs alhier was te wijten. 

Verder werd dien avond door den lieer i . GOSSCIIALK 
eene kunstbeschouwing gegeven, bestaande uit eene ver
zameling overblijfsels der Nationale kunst van de X I tot 
XVIII eeuw, benevens hoogst belangrijke photogrammen. 

Op de vergadering van 5 Mei 1870 werd door tusschen-
komst van den heer i . GOSSCIIALK ter bezichtiging ge
steld eene collectie »onuitgegeven autogrammen van 
voorname Oud-Xederlnndsclio Bouwwerken, bestemd om 
opgenomen te worden in het verslag der Commissie van 
Rijksadviseurs." 

Op de vergadering van (i October 1870 werd in behan
deling genomen de volgende vraag: »Kunnen doorBouw-
verorderingen of anderszins ongelukken voorkomen wor
den, gelijk die in de Ferdiuand-Bolstraat onlangs hebben 

plaats gehad?" Het algemeen gevoelen, was dat de 
Bouwpolitie hier ter stede slecht ingericht en het aantal 
beambten, in verhouding van het vele bouwen, veel te 
gering is. Alleen voorzieningen in dien geest kunnen 
hierin verbetering aanbrengen. 

Op do vergadering van 3 Nov. werd door den heer 
j . n. LELIMAN een beroep gedaan op de sympathie en 
den steun der Bouwkunstenaren voor het door Z.Ed., op 
de algemeejie vergadering, door een dotatie opgericht 
bouwmeestersfonds. 

Vervolgens hield spreker eene verhandeling »over 
bouwwerken door het Rijk, de gemeente en particu
lieren," waarbij hij vooral het tegenwoordig stelsel van 
de regeering in kunstzaken bespreekt en aandringt op verbe
tering en uitbreiding van het hooger bouwkundig onderwijs. 

Nog liet spreker rondgaan eene verzameling zeer be
langrijke artistieke schetsen, door hem naar verschillende 
Bouwwerken in België en Frankrijk gemaakt. 

Op de vergadering van 1 December 1870 werd dooi
den heer J. II. LELIMAN, als voortzetting zijner vorige 
voordracht, gehouden »eene bespreking over de belangen 
ran den dag op bouwkundig gebied," waarbij hij vooral 
het nieuw te stichten Museum op het oog had en zijn 
leedwezen te kennen gaf, niet alleen over de handelingen 
der regecring in deze, wat aangaat de uitsluiting ter 
mededinging van alle Bouwkunstenaren op een drietal 
na en over de vreemde samenstelling der Jury, maar 
meer nog en wel voornamelijk over den doorrid, die 
in het gekozen ontwerp de geheele diepte doorsnijdt. 
De vergadering besloot in deze zaak eene petitie in te 
dienen aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-
Generaal. Tot opmaking van het concept werden benoemd 
de heeren .T. II LELIMAN, E. SCHELTEMA II. GZ. en p. v. 
LAARMAN; waarna tot het uitbrengen van genoemd rap
port werd gehouden eene extra-vergadering op 14 Decem
ber 1876, waarop het rapport na eenige wijziging werd 
goedgekeurd. 

Door den Secretaris werden den 28u" December 1870 
de petitiën opgezonden aan de Voorzitters der Eerste 
en Tweede Kamer der Staten-Generaal, beuevens afschrif
ten aan den Minister van binnenlandsche zaken en den 
Gemeenteraad van Amsterdam. 

Geschenken . De volgende werken werden in den 
loop van het jaar voor het archief ontvangen, als: 

Van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
de Bouwkundige Bijdragen, Deel XIII, le en 2e stuk. 

Van de Afdeeling 's Gravenhage, het Verslag. 
Van de Afdeeling Rotterdam, het Verslag. 
Nog van de Maatschappij, Bibliogram van Technische 

Kunsten en Wetenschappen 1850—1875, door R. VAN 
DER MEULEN, uitgegeven te Amsterdam bij BRINKMAN 1870. 

G i f t e n . Op de vergadering van 4 Februari werd 
besloten om, evenals in vorige jaren, aan de Ambacht
school en de Avondschool voor Volwassenen hier ter stede 
ieder eene gift van / 25 aan te bieden. 

A R N H E M . 

Leden . Wij verloren van 1 April 1870 tot 1 April 
1877, wegens bedanken cn vertrek naar elders, 3 leden. 
Een nieuw lid trad tot onze Afdeeling toe, zoodat de 
Afdeeling nu nog 29 leden sterk is. 

Bestuur . Aan de beurt van aftreding waren de 
heeren s. A. FIJNEBUIK en J . II. PERSIJN, die herkozen 
werden, zoodat het Bestuur als vroeger bleef samenge
steld, als: A. VAN c i i Y L t N B U R G i i , Voorzitter; J . c. STOELI.ER, 
Vice-Voorzitter; s. A. FIJNEBUIK, Penningmeester; J . H . 
PERSIJN, Bibliothecaris; j . w. BOERBOOMS, Secretaris. 

V e r g a d e r i n g e n . Er werden 9 vergaderingen ge
houden, welke gemiddeld door 10 leden bezocht zijn, 
eene kleine opkomst voorwaar. Het is ook te ho
pen, dat de opkomst wat beter worde, wil men in 
allen deelen aan het doel, dat de Afdeeling zich voor
stelt, beantwoorden. 

Kassa . De ontvangsten bedroegen volgens het verslag 
van den Penningmeester in December 1870 ƒ 198,00 
en de uitgaven ƒ 177,32, zoodat het batig saldo ƒ 21,34 is. 

K u n s t b e s c h o u w i n g e n . De beer A. VAN CUVLEN-
BURGH, gaf tc zien reisschetsen uit Italië, alsmede photo-
graphiën van bouwwerken uit Brussel, Antwerpen enz., zoo
mede het werk van CÉSAR DALY, Motifs Historiques. De heer 
j . w. BOERBOOMS, de werken: L'enmlatiou cn L'intime-club. 

B e h a n d e l d e Onderwerpen . De vraagbus leverde 
de navolgende vragen ter bespreking: 

1°. Wat is de oorzaak dat bij sommige gestucadoorde 
plafonds de tengels doorschijnen? 

23. 'Wat is de oorzaak dat bovengenoemde plafonds, na 
eenige jaren geschilderd te zijn, nog doorschijnen? 

3°. Welk afdoend middel zou aangewend moeten wor
den om dit te voorkomen? 

4°. Wat heeft do ondervinding geleerd omtrent de 
waarde, duurzaamheid en prijs van muurschilderwerk in 
lijmverf vergeleken met die in olieverf, en waarop dient 
men, zoowel bij de bepleistering der muren, als bij de 
beschildering, voornamentlijk acht te slaan om blijvend 
deugdzaam werk te bekomen. 

Aangezien de vierde vraag eerst iu een onzer laatste 
vergaderingen ingekomen is en nog besproken moet wor
den, zoo kunnen wij slechts van de drie eerstgenoemde 
vragen den uitslag der besprekingen mededeelen. In 
het kort deze discussion zameuvattende krijgen wij, als 
antwoord op de eerste vraag: 
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Het gebruik maken van nutte tengels en de poreus
heid der kalk, die onzuivere lucht doorlaat, terwijl de ten
gels dit niet doen, wordt het gedeelte daar tusschen 
zwart; het ergste vindt men dit verschijnsel dan ook bij 
plafonds waar geen zolder boven is. 

Op de tweede vraag: Hieromtrent is men van ge
voelen, dat met in achtneming van het zooeven gezegde, 
wanneer het plafond goed is geschilderd, het doorschij
nen niet zal plaats hebben; 

Op de derde vraag: Als afdoend middel wordt aan
bevolen droog uitgewaterd hout, het bestrijken van de 
plafonds aan de achterzijde met teer of andere dekkende 
stof, om de poreusheid tegen te gaan; bij gebruik van 
tuinlatten deze aan den achterkant met kalk te bepleis
teren en met een dekkende stof te bestrijken. 

De vragen gesteld, door de Maatschappij voor de 
29 s , t algemeene bijeenkomst, werden oyi onze vergaderin
gen besproken, en ter beantwoording van vraag 2 en 4 
zijn commission benoemd, doch daarvan is nog geen ver
slag ingekomen. 

Het Tonnenstelsel werd op een onzer vergaderingen nog 
al uitvoerig behandeld. Het gevoelen over deze veel 
besproken zaak, kunnen wij in het kort mededeelen. 
Wil men hot tonnenstelsel toepassen dan moeten verder 
de tonnetjes van buiten uit- en ingezet worden, en door 
een welf, waardoor de buizen der privaten hangen, her
metisch van het overige gebouw afgesloten zijn; de 
trechters der privaten moeten met de gewone stankaf
sluiters worden voorzien, doch bovendien moet er voor 
het halen en brengen der tonnetjes een uitmuntend ge
organiseerde dienst zijn; tinantieel biedt dit stelsel nog 
al voordeden. 

De Afdeeling zond de navolgende twee vragen naai
de Bestuursvergadering, bedoelt in sub. 1 van art. 47 i 

.. li der wet van de Maatschappij. 1°. Is de tegenwoordige 
eenzijdige rigting in de Bouwkunst naar motieven van een 
zeker tijdperk, zooals die door de regeering wordt voor
gestaan, in het belang der kunst wenschelijk te achten. 
2°. Ware het niet wenschelijk dat de Maatschappij zich 
tot de landsregeering wende om een bouwverordening 
voor het geheele Kijk te verkrijgen, ten einde liet tegen
woordig zoo menigvuldig instorten van huizen, steigers 
enz., tegen te gaan. 

Het gebouwtje waarvan in het vorige verslag gesproken 
is, werd gephotographeerd, thans is men bezig het te 
sloopen cu het was dus hoog tijd dat de Afdeeling 
handelend optrad, om dit gedenkstuk onzer vroegere 
bouwkunst aan de vergetelheid te ontrukken. 

In een onzer vergaderingen is het volgende voorstel 
ingediend: Dat van wege dc Afdeeling Arnhem, zoo 
noodig gesteund door andere kuustbeoefcuaars, aan den 

gemeenteraad een verzoek worde gericht om voor de than 
bestaande verzameling, gedenkstukken van geschiede
nis en kunst, geborgen hier en daar op het Gemeente
huis, andere en betere lokalen ter beschikking te stellen; 
verder door uitbreiding deze verzameling te herscheppen 
iu een Museum, en aan het publiek gelegenheid te geven 
dit dagelijks te kunnen bezigtigen. Deze voorstellen werden 
aangenomen, waarna een nog al uitvoerig verzoekschrift 
is opgemaakt, dat thans ter onderteekening circuleert, 
om het daarna aan het gemeentebestuur op te zouden. 

Onze Afdeeling werd in de Bestuursvergadering, be
doelt bij art. 47 van de wet van de Maatschappij ver
tegenwoordigd door den heer J . w. BOEEBOOMS; op de 
vergadering en algemeene bijeenkomst te Amsterdam dooi
den heer j . c. STOFLEER en op de algemeene bijeenkomst 
te Leiden door eerstgenoemden heer. Van deze vergade
ringen en bijeenkomsten werden door de afgevaardigden 
verslagen uitgebracht. 

De nieuwe wet onzer Afdeeling is om verschillende 
reden nog niet ter goedkeuring aan het Bestuur der 
Maatschappij gezonden kunnen worden, doch dit zal 
spoedig geschieden. 

Voor de in art. 00 der wet bedoelde commissie, tot 
verzameling van stukken, geschikt ter opneming in het 
tijdschrift der Maatschappij en het opmeten en in teeke-
ning brengen van Nederlandsche bouwwerken, werden be
noemd de heeren s. A. FIJNEBUIK, J. C. STOELLER en 
J. W. B0E1U10OMS. 

Lees c i r k e l . De leescirkel is gebleven even als iu 
het voorgaande jaar. 

Geschenken. Van de Maatschappij werd ontvangen, 
de iu de loop van het jaar verschenen Bouwkundige 
Bijdragen, een modelboek van parketvloeren en de biblio
grafie der technische kunst en wetenschap. Van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs de in het afgeloopen 
jaar door dit instituut uitgegeven werken. 

' s G R A V E N H A G E . 

Het aantal leden bedroeg volgens het vorig verslag 
93, sedert zjjn 11 nieuwe leden toegetreden terwijl 8 
hebben bedankt, zoodat bij het einde van het 17e afdee-
lingsjaar het ledental 90 bedraagt. 

Na de jaarlijksche benoeming van bestuursleden volgens 
art. 13 van het reglement was het bestuur zamengesteld 
als volgt: w. N . ROSE, Voorzitter; E. SAKABEK, Penning
meester; J . SINGELS, J . VAN LITH JU., 11. 1'. VOGEL, V. VAN 
DER TAS LZN, G. H . BAUER, BERT. BROUWER, J. C. DE WIJS, 
Secretaris. 

De vergaderingen hadden geregeld maandelijks plaats. 
De opkomst was gemiddeld 1/5 van het aantal leden. 

Omtrent de behandelde onderwerpen kan het volgende Ij 
-worden gemeld: 

De heer SARABER besprak het door Dr. LÜDERSDORFF te 
Berlijn aangegeven middel, tegen het geel worden van 
witte verwen en deelde eenige bijzonderheden mede om
trent het Colosseum te Rome. 

De heer DE WIJS deed mededeelingen aangaande Zweedsch 
timmerwerk, liet verscheidene monsters van dat fabrie-
kaat zien en hield eene voordracht over de gebouwen 
ontworpen voor de tentoonstelling te Parijs in 1878 te 
houden. 

De heer SINGELS deelde den uitslag mede van genomen ! 

proeven met den extincteur, volgens het stelsel van PASTEUR 
te Rotterdam, 

De heer LEFÈBRE gaf eene toelichting van den door 
hem vervaardigden misthoorn. 

De heer BOUDEWIJNS deelde het gebruik mede van de | 
hydro-oxygène toestel voor soldeerwerk. 

De heer VOGEL hield eene voordracht over de zooge
naamde realistische kunst, de renaissance stijl en haren 
loop, van Italië' naar Nederland; over de waarde dier 
kunst tegenover anderen en hare beteekenis voor onze 
dagen. 

De heer v. D. TAS bracht ter sprake de vraag, wat de 
oorzaken zijn dat de muren van een groot aantal in den 
laatsten tijd gebouwde woonhuizen voortdurend vochtig 
blijven cn niet versteenen? en deelde de resultaten 
mede van genomen proeven met steenkalk tegenover | 
schelpkalk. 

Verder werden do volgende, door de heeren WEINBERG IJ 
en SARABER ingezonden, vragen besproken : 1°. »Wat is 
het beste, bjj het maken van schoorsteenen, die geheel 
van harde steenen met dito specie te metselen, dan wel 
volgens de oude methode, voor de tongen en alles beneden 
het dak, eene zachtere steensoort te bezigen?" 2°. »Op 
hoedanige wijze moet dc fundering van een gebouw 
worden zamengesteld, wanneer de vaste zandplaat op 
p. m. 3 M. diepte aanwezig is en de grond daarboven 
bestaat uit: 1°. 1 M. beneden maaiveld, zwarte grond; 
2°. 1,50 M. harde en slappe klei; 3°. 0,50 M. veen?" 

Tevens werden verslagen uitgebracht door de comniis- j 
siën, benoemd tor beantwoording van de 2c, 0c, 8c en 10c II 
der door het bestuur der maatschappij gestelde vragen, 
terwijl die vragen, benevens de 5c vraag, onderwerpen 
van discussie uitmaakten. 

De nog beschikbare tijd was gewijd aan kunstbeschou
wingen en het houden van besprekingen over andere met 
de bouwkunst in betrekking staande onderwerpen. 

L E I D E N E N O M S T R E K E N . 

Gevolg gevende aan art. 57 der algemeene wet, strekke 
het navolgende als een beknopt overzicht van den toestand 
en werkzaamheden over het Afdeeliugsjaar 1870/77. 

Het aantal leden was bij den aanvang des jaars 58, 
waarvan vier hun lidmaatschap opzegden, terwijl vijf 
nieuwe leden toetraden, zoodat het getal thans tot 59 is 
geklommen. 

Bij de samenstelling van een nieuw Bestuur (20 April 
1870) werden de vier herbenoembare leden herkozen, en in 
plaats van de aftredende heeren K. DE BOER en J . c. RIJK, 
benoemd J. i>. c. VAN WIJK en w. KOK, zoodat het Bestuur 
bestaat uit de heeren : J . w. SCHAAP, Voorzitter; J. VAN LITH, 
Vice-Voorzitter ; J . FILIPS HZN., Secretaris; o. II. BERTH AND, 
Penningmeester; w. KOK cn J. P. J. VAN EWIJN, Commis
sarissen, met uitzondering van den laatsten allen leden 
der Maatschappij. 

Daar onze stad door het lot voor de algemeene najaars
vergadering was aangewezen, had die bijeenkomst aldaar op 
den 7 e n September des voorgaanden jaars plaats. Uitvoerig 
is daarvan in de Opmerker N u . 37, en in de Bouwkun
dige Bijdragen van 1870, melding gemaakt, zoodat wij 
verdere vermelding daarvan overbodig houden. 

In den loop der wintermaanden, van 25 October 
tot 4 April, hadden zes gewone vergaderingen plaats, 
waarbij de opkomst van ongeveer 20 tot 30 leden 
afwisselde. 

Bij loting werden tot het vervullen van spreekbeurten 
vijf leden aangewezen, waaraan door vier leden werd 
beantwoord, namcnlijk door den heer JAC. V. D. KAMP, 
die een overzicht en vergelijking leverde tusschen de 
Egyptische eu Grieksche tempels; door u. J . GIEZEN over 
het zinkfabrikaat, de eigenschappen en het verwerken 
daarvan; door P. J . GROEN, die een welgeslaagd opstel 
over het schoonheidsgevoel leverde ; en door L. F. S. MONDE 
met een verhandeling over het Rijnlands uitwateriugs-
kanaal, te Katwijk aan Zee. 

In den vorm eener bijdrage, sprak de heer w. KOK, 
over den paalworm, zjjne gedaante, levenswijze, verwoestin
gen en de middelen tot wering; belangwekkend waren de 
stukken van vernielde palen, door spreker ter tafel ge
bracht. Nog sprak genoemde heer over het afzagen van 
palen, benevens het maken van zuivere pennen en borsten 
onder water, met vertooning van het model van een 
daartoe dienenden toestel. 

De voorzitter leverde vier bijdragen, te weten: 
»Over glas in 't algemeen en het zoogenaamde hard-

glas van den laatsten tijd, bij welke gelegenheid een aantal 
monsters ter bezichtiging gesteld en beproefd werden," 
ten tweede: »Over poudretteu bereiding van faecale stoffen 
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naar het Lieruursysteem uit privaatruiming verzameld, op
gehelderd door schetsen op het bord en van de inrichting der 
daartoe te Dordrecht aangewende toestellen;" ten derde: 
» Over het Choragisch monument van Licijcrates; dc Lantaarn 
van Demostenes, met onderscheidene platen ter aanschou
welijke voorstelling van hetzelve, cn den rang die het in 
de straat der Drievoeten van Athene's bloeitijd heeft inge
nomen, en ten vierde:. »Een uitvoerige beschouwing van 
de, ten tijde der Romeinen, natuurlijke uitvloeiing van 
den Rjju te Katwijk aan Zee, noorwaards van de tegen, 
woordige sluizen, benevens van het Romeinsche wapen, 
en tolhuis te dier plaatse, en de Itomeinsche vestingen 
aan het eind van genoemde wegen, zooals Valkenburg en 
Romeinen of Roomburg, Rijnsburg en Oegstgcest, een en 
ander toegelicht door een achttal platen cn kaarten uit 
oude en nieuwere boekwerken. 

Twee kunstbeschouwingen werden gehouden, bestaande 
ten eerste uit een nantal modellen van decoratie schil
derwerk, vervaardigd door het lid J. E. irounoi/r, en ten 
tweede uit eene collectie platen, afgestaan door den voor
zitter, als proeven van kleurendruk op bouwkundige 
wider werpen toegepast 

Onderscheidene onderworpen werden naar aanleiding 
van het gevondene in den vragenbus, in behandeling 
gebracht, onder anderen: hoe dc vetachtige, voor het ver
ven nadeelige zelfstandigheid van Noord-Amerikaansch 
grenenhout is te ontgaan V 

Op welke wijze de deugzaamheid van portland-cement 
is te onderzoeken; middelen ter voorkoming van groenen 
uitslag aan uitwendige bepleisteringen, en in hoeverre 
de bouwambachten, sedert de tijd der gilden, al dan niet 
zijn vooruitgegaan ? 

Deze beknopte opsomming van hetgeen in hoofdzaak 
gedurende het laatste Afdeelingsjaar behandeld werd, 
waarbij het uit den aard der zaak niet ontbrak, aan vele 
besprekingen van daarmede in verband staande onder
werpen, mogen genoegzaam wezen, om ons streven en 
werken in dezen te doen kennen. 

Alleenlijk zij nog vermeld, dat het onderwijs van drie 
jongelingen op de Burgeravondschool, door onze afdeeling 
werd bekostigd; dat de staat der kas, tengevolge der 
feesten van 1874, niet toeliet gelden voor het opmeten 
van oude gebouwen beschikbaar te stellen, doch dat het 
vroeger aanzienlijk nadeelig saldo tot p. m. ƒ 18 is inge
krompen. 

Overigens zien wij een nieuw Afdeelingsjaar met ge
noegen te gemoot, en vinden in hen, die zich reeds 
als nieuwe leden hebben aangemeld, moed en spoorslag, 
om onze krachten aan hare bloei te blijven wijden. 
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R O T T E R D A M . 

Volgens ons reglement moesten iu de laatste vergade
ring vau 1875/76 als bestuurders aftreden de heeren 
o. J. VAN DER GOES en i'. DEKKER, van wien alleen de 
laatste herkiesbaar was en herkozen werd, terwijl in de 
plaats van den eerstgenoemde werd gekozen, de heer 
j . A. VOORHOEVE. 

Bij den aanvang onzer werkzaamheden in September 
1870 was het Bestuur samengesteld uit de heeren: 
F. DEKKER, Voorzitter; c. B. VAN DER TAK, Vice-Voor
zitter; H. J. DVPONT, Penningmeester; D. DE VRIES, A. KORN
DÖRFFER, J. A. VOORHOEVE, commissarissen eu w. c. VAN GOOR 
Secretaris. 

Al spoedig leed onze Afdeeling een gevoelig verlies in 
bet overlijden op 23 November 187G van haar voorzitter 
de heer F. DEKKER. Hij was een der 20, van de te Rotter
dam wonende leden der Maatschappij, die zich bij brief 
van 11 Juni 1849 tot het Bestuur wendden, met het 
verzoek in de wet bepalingen op te nemen, waardoor het 
mogelijk zou worden dat de Maatschappij hare leden, meer 
dan tot dusver, in de gelegenleid zou stellen, ten hare 
nutte werkzaam te zijn, of de voorgestelde oprichting 
van afdeelingen mogelijk te maken, om die, behalve voor 
de leden der maatschappij, ook voor andere beoefenaars 
der Bouwkunst toegankelijk zouden zijn, ten einde samen
werking van verschillende krachten ten algemeene nutte 
te kunnen verkrijgen. 

De gevolgen van dit schrijven zijn bekend. Een der 
eerste was, dat den 29sl™ Augustus 1849 do eerste Af
deeling, te Rotterdam werd opgericht. De heer DEKKER 
aanvaardde op dien dag de betrekking van secretaris en 
vervulde die onafgebroken tot September 1807, toen hij 
genoopt werd dit neder te leggen, ten einde aan zijn 
verplichtingen, hem door de benoeming tot lid van don 
gemeenteraad opgelegd, te kunnen voldoen, zonder echter 
zijn plaats in het Afdeelingsbestuur te verlaten. Reeds 
spoedig daarna, in Mei 18(39, werd hij tot haar voorzitter 
gekozen, welke betrekking hij tot zijn dood vervulde. 

De heer DEKKER heeft alzoo meer dan 27 achtereen
volgende jaren zitting in het Bestuur der Afdeeling ge
had. Maar niet alleen door dezen langen diensttijd, veel
meer door de wijze waarop, hij de verschillende door hem 
bekleedde betrekkingen daarin vervulde, verdient hij 
den dank harer leden. Door ijver in de eene, humaniteit 
en tact in de andere, heeft hij steeds veel tot den bloei 
der Afdeeling bijgedragen. De naam van F. DEKKER zal 
steeds als werkzaam lid, in de annalen der Afdeeling 
vermeld staan en bij de loden, niet het minst bij die van 
het Bestuur, in aangename herinnering blijven. Do her
denking zijner verdiensten doet te meer gevoelen, dat 
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de Afdeeling in zijn heengaan een treffend verlies heeft 
geleden. 

In zijn plaats werd de heer H. CRAMER tot bestuurslid 
gekozen en trad de heer c. B. VAN DER TAK als Voor
zitter op. 

De dood heeft de Afdeeling in dit jaar nog meer ver
liezen doen lijden. Onder de zes leden die zij in dit 
tijdperk verloor, moeten wij ook vermelden den heer 
F. w. c. BLOM, oud lid van de Tweede Kamer der Stateu-
Generaal en mede onderteekenaar van den brief van 11 
Juni 1849 voormeld. Iu den heer BLOM verloor de Af
deeling mede een van hare oprichters en oudste leden. 

Een derde offer was de heer J . GRAVEN, als Neder-
landsch beeldhouwer te gunstig bekend, dan dat wij veel 
woorden behoeven, om ook dit verlies te doen gevoelen. 
Hoewel slechts korten tijd tot de leden der Afdeeling 
behoorende heeft hij nog weinig aan hare werkzaam
heden kunnen deelnemen, toch strekt zijn naam ons ten 
waarborg dat, ware hij langer in leven gebleven, hij een 
onzer verdienstelijkste leden zou geworden zijn. 

De Afdeeling is iu ledental niet vooruitgegaan. Bij het 
uitbrengen van ons vorig verslag telde zij 101 gewone 
en plaatselijke leden, thans is dit aantal 157. Eereleden 
heeft zij, evenals ten vorige jare 3. 

De finantieè'le toestand blijft voldoende. 
Op twee in 1875 uitgeschreven prijsvragen, ter beant

woording voor de leden der Afdeeling, tEene fontein, op 
het midden van een stadsplein, groot 1 Hectare, en Een 
lantaarn boren een trap in een groot gebouw, zijn ieder twee 
antwoorden ingekomen. Aan dat op de eerste vraag 
ingezonden door den heer c. n. SCHMIDT, werd als acces-
sit toegewezen, het getuigschrift der Afdecling met premie 
van ƒ 25.—, en aan het ontwerp vau den heer J . K. M. 
LINDHOUT, als antwoord op de tweede vraag, de uitge
loofde prijs, zijnde het getuigschrift en een premie van 
/ 3 0 . - . 

Uitgeschreven werden twee prijsvragen, ter beantwoor
ding voor 1 April 1877, als: Eene preekstoel in eene kerk 
voor een der christelijke gezindten en ccn wachthuisje voor 
passagiers bij een stooniboolen veer. Op de tweede vraag is 
een antwoord ingekomen. Het rapport van de Commissie 
van beoordeeling wordt eerlang te gemoet gezien. 

Met het oog op het, door de Afdeeling. gevormde plan 
tot het houden eener tentoonstelling, werd besloten als 
buitengewone prijsvraag uit te schrijven: de teekening 
van een versierden rand voor een getuigschrift. Hierop zijn 
drie antwoorden ingekomen. 

De door den heer F. o. A. FOL ingezonden teekening 
werd door beoordeelaars als der bekrooning met getuig
schrift en premie van / 40.—, waardig gekeurd. Het 
Bestuur vereenigde zich met dit advies en besloot tevens 

de beide andere antwoorden eervol te vermelden. Als 
vervaardiger van een daarvan, maakte zich bekend, de 
heer R. MIEDEMA. 

Onze boek- en plaatverzameling heeft weder de gewone 
uitbreiding ondergaan, zoo door aankoop als geschenken 
vau de Maatschappij en enkele leden. Hoewel iets toe
genomen, valt op het gebruik door de leden er van ge
maakt, niet te roemen. 

Bij de vaste commissie voor het verzamelen van stof 
voor de bouwkundige bijdragen, zijn een tweetal stukken 
in onderzoek. Na afloop daarvan hopen wij het ge
noegen te hebben die ter plaatsing in het tijdschrift der 
Maatschappij, aan te bieden. 

Van de, door de Atdeeling kosteloos op de Ambachts
school alhier geplaatste leerlingen, is één eervol ont
slagen, bij de laatst gehouden prijsuitdeeling. Op de met 
1 April j . 1. aangevangen cursus zijn, vau wege de Af
deeling, twee leerlingen kosteloos geplaatst. 

In de eerste vergadering van het jaar 1876/77, werd 
door het Bestuur een voorstel ter tafel gebracht, dat de 
Afdeeling in 1877 eene tentoonstelling zou houden, van 
werkstukken, vervaardigd door ambachtslieden, wonen
de in Rotterdam en aangrenzende gemeenten, met op
dracht van het eero voorzitterschap aan den heer Bur
gemeester van Rotterdam. De Afdeeling nam het voor
stel en de heer Burgemeester deu opdracht aan. 

Overwegingen van verschillenden aard, leidden er spoe
dig toe, dat het plan werd uitgebreid. Allo ambachts
lieden wonende in de provinciën Noord- en Zuid-Holland 
zouden worden uitgenoodigd tot inzending van werkstuk
ken en het dingen naar de bij prijskamp uitgeschreven 
belooningeu; ook voor leerlingen van ambachts- en soort
gelijke scholen zouden prijskampen worden uitgeschreven. 

Hoewel aanvankelijk het voornemen bleef bestaan, de 
tentoonstelling in 1877 te houden, bleek het al spoedig, 
door den grooteren omvang van het lateren plan, waarbij 
kwam hot overlijden van den voorzitter, en dit gepaard 
met het lang op zich doen wachten der antwoorden van 
enkele Afdeelingen en Correspondenten der Maatschappij, 
tot wien wij ons tot vorming van Sub-Coramissiën in de 
plaatsen hunner vestiging hadden gericht, moest besloten 
worden de uitvoering vun het plan een jaar uit te stel
len en den tijd te bepalen op Juni 1878, ten einde een 
goede voorbereiding te verkrijgen. Doordien steeds een 
enkele Afdeeling eu eenige Correspondenten in gebreke 
bleven, ons met cenig antwoord, zelfs op herhaalde uit-
noodiging, te vereeren, moesten wij besluiten, ons tot 
andere personen te wenden, om op verschillende plaatsen 
de noodige connection te kunnen aanknoopen. 

Thans is deze zaak zoo ver gevorderd, dat met de ver
spreiding van de programma's, zoo voor de tentoonstelling 

\ 
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als de prijskampen, is aangevangen, dank de bereidwillige 
medewerking ons verleend door de Afdeelingen:'s Graven-
hage, Sehagen, Amsterdam en Leiden ; de heeren corres
pondenten te Hoorn, Monnikendam, Helder, Schiedam, 
Dordrecht en Gorinchem en de heeren L. SABELIS JU. te 
Haarlem en J. J. TESSELAAR te Alkmaar. 

Wij mogen hierbij niet nalaten te vermelden dat ons, 
door het Bestuur der Maatschappij, medewerking is toe
gezegd, daar waar die kan verleend worden. 

Even als ten vorige jure zijn door het Bestuur der 
Afdeeling weder een tweetal onderwerpen voorgesteld, ter 
behandeling op de, volgens art. 47, sub 1, der maatschap
pelijke wet, te houden vergadering van het Bestuur der 
Maatschappij, met de voorzitters en secretarissen der 
Afdeelingen, beiden strekkende ter verkrijging van samen- I 
werking der verschillende Afdeelingen. 

Behalve de werkzaamheden, uit het voornoemde voort-
vloeiende, werden in de negen gewone vergaderingen, j 
die gemiddeld door 31 leden en geintroduceerden werden j 
bijgewoond, de volgende onderwerpen behandeld. 

De heer A. LEEPLANG besprak de droogmaking der kleine 
plassen van Schieland, ten oosten van Botterdam, de 
tegenwoordige Alexanderpolder. 

In 1843 werd het eerste plan tot droogmaking door 
den fabrieklandmeter van Schieland, J. A. SCHOLTEN, 
opgemaakt, dat 20(53 H. A. omvatte. Dit plan werd 
niet uitgevoerd; men wenschte eerst de droogmaking van j 
het Haarlemmermeer af te wachten, om tot de middelen 
van uitmaling te besluiten. 

In 1850 werd een concessie aangevraagd voor 1380 
II. A. doch in 1857 zagen de aanvragers er vanaf. Toen 
besloot de Regeering zelf de hand aan het werk te slaan. 
Zij droeg aan den ingenieur N . T. MICHAËLIS op het 
maken van een plan. De hoofdingenieur J . \ . BEIJERINCK 
vereenigde zich niet geheel met dit ontwerp, waarop 
door den Minister, aan hem het maken van een nader 
ontwerp werd opgedragen, dat in 1859 werd ingediend 
en een oppervlakte van 2000 II. A. omvatte. 

Na veel onderhandelen werd besloten dat het Rijk en 
de provincie Zuid Holland het werk voor gezamenlijke 
kosten zouden uitvoeren. De heer JUK. J. W. BACKER 
werd tot ingenieur beuoemd. 

Den 17 Mei 1800 had de eerste aanbesteding, van 
het boven stoomgemaal, plaats; daarop volgde die van 
het beneden stoomgemaal en de bedijkingen. Den lö^n 
Januari 1809 was de afscheiding der plassen van de 
omringende polders voltooid en werd het boven stoom- ]| 
gemaal in dienst gesteld om de plassen op peil te houden, 
terwijl op 24 Augustus, bij een waterstand van 2,05 
M.—A. P., met het afmalen werd begonnen en de beneden 
stoomgemalen in werking gebracht. 

Den ll<lcn April 1870, had, bij een waterstand van 
2,78 M.—A. P. eene doorbraak plaats. Eerst den 22^" 
October kon weder met het malen voor het op peil 
houden en den 7 J t n Maart 1871 met het afmalen worden 
begonnen. 

Den 27 5 , e n Juli geschiedde de eerste verhuring van 
drooggevallen grond, 430 H . A. ; einde Maart 1872 lag 
de geheele polder droog en was het water in de slooten 
tot het normale peil van 5,30 M.—A. P. gebracht. 

Den 17"11'" April 1874 werd de eerste verknoping van 
gronden gehouden; 25 Maart 1875 werd het polderbestuur 
benoemd en 1 Januari 1870 de commissie van beheer 
ontbonden. 

De diepte der plassen wisselde af van 3,00 tot 5,90 
M.—A. P. Het zomerpeil is aangenomen op 0,30 M . — A. P., 
zoodat deze polder de diepste is van alle, tot nog toe 
bestaancien. 

De lengte van den ringdijk is 24,410 M., waarvan 
7740 M. door het water is gelogd. Aan de plcmpdijken 
alleen, werden ruim 800,000 M*. grond gebruikt. De slo
ten met de afvoer kanalen vormen eene boezem van 
14 II. A. De ringvaart is 8082 M lang, het afvoer 
kanaal 1925 M., de drie hoofdtochten te zamen 9877 M . ; 
de lengte tochten 15,011 M., de kavel- en wegslooten 
138,080 M..en de bermsloten 540,420 M. Bovendien 
is nog eene lengte van 28,400 M. bermsloot langs den 
ringdijk. 

De bemaling geschiedt twee hoog. Het beneden, gemaal 
bestaat uit drie stoomtuigen, die het water op den tus
schen boezem brengen, van waar het door het bovenge-
maal rechtstreeks op de Maas wordt gebracht. De Alexan 
derpolder staat door een schutsluisje in verbinding met 
den aangrenzenden Zuidplaspolder. 

Het totaal bedrag der kosten bedroeg ƒ 3,990,000; en 
de opbrengst der gronden en andere baten ƒ 3,541,000 

De heer T. HOMMES deed mededeelingen over asphalt
papier- of vilt en vermelde de wijze waarop daarmede 
proeven werden genomen, op eene loods van 2400 M s . 
oppervlakte. Deze is bedekt met asphaltpapier uit de 
fabrieken van: 1°. ERICKSEN te Kopenhagen; 2». HOEFMAN 
en BUSSCHER te Neustadt; 3°. ROUES te Laeken en 4°. 
met asphalt vilt uit een engelsche fabriek, elk voor een 
vierde der oppervlakte. 

Het papier n°. 1 is op tweeërlei wijzen gelegd, als: 
geheel vlak met 0,07 M . over elkander, welke overdek
kende deelen met mastiek zijn bestreken en op afstanden 
van 0,40 M. met expres daarvoor gemaakte, gegalvani
seerde spijkers bevestigd. De koppen daarvan zijn dun 
en plat met bijna 0,01 M. middellijn. Het andere ge
deelte is gelegd met driekante roeven; het papier ligt 
aan beide zijden gespijkerd daartusscheu, met een strook 

papier, breed 0.08 M. over de naald. Alles is met heete 
mastiek bestreken, met scherp rivierzand bestrooid en 
zorgvuldig bewerkt. 

Het papier n°. 2 is op dezelfde wijze met latten ge
legd, waarbij de papieren roef 0,11 M . breed is; door 
minder goede bewerking hebben zich bij veel regen, daar
aan reeds gebreken geopenbaard. 

N°. 3 is ook, doch met iets zwaarder roeflatten gelegd 
en met buitengewoon grof maar gezuiverd zand, dat 
door den fabrikant zelf is geleverd, bestrooid. 

Het vilt, n°. 4, is vlak 0,03 M. over elkander gelegd, 
op 0,04 M. afstand gespijkerd en met rivierzand, vermengd 
met kalk, bestrooid. 

Proeven zullen genomen worden welke soort het best 
tegen brand weerstand biedt, waaromtrent elders gun
stige resultaten zijn verkregen. Het is bekend dat Duit-
sche assuradeurs bij voorkeur gebouwen verzekeren, die 
met dit materiaal zijn gedekt. 

In herinnering werd nog gebracht een proefneming 
te Leeuwarden, met asphaltpapier van ZIMMERMANN te 
Müllheim en vilt van APPEL & COMP. te Hamburg. Het dak 
van de gymnastiekschool aldaar werd voor de helft met 
ieder dezer materialen belegd, en wel van goot tot goot 
over den nok en met roeven; de banen werden 0,05 M . 
over de roeven gelegd, met 0,10 M. breede strookeu over
dekt en deze vastgespijkerd. Beide stoffen hebben 
zich gedurende ruim twee jaren goed gehouden en er zijn 
geen lekken waargenomen. De kosten van het papier 
waren ƒ1,25 en van het vilt ƒ1 ,14 de M 5 . Beide stoffen 
schijnen jaarlijks bestrijking te behoeven. 

Bij de discussie over dit onderwerp werden enkele 
ervaringen medegedeeld, waaruit ook blijkt dat het 
asphaltpapier op de plaats, waar het eenmaal is gelegd, 
moet blijven. Het kan niet zonder belangrijke bescha
diging opgenomen en elders gelegd worden. 

De Heer c. MIRANDOLLE hield, naar aanleiding van 
vraag 6, ter behandeling voorgesteld in de algemeene 
bijeenkomst der leden in Mei 1877, eene voordracht over 
het bereiden van hout tegen bederf. 

De spreker ving aan met het vermelden der oorzaken 
die de verwoesting van het hout ten gevolge hebben; hij 
stond vooral stil bij de eiwitachtige stoffen in het hout, 
die gisting veroorzaken en de huiszwarn, die volgens on
derzoekingen van Pasteur afkomstig is van de kiemen 
van plantsoorten, welke in den dampkring zweven en tot 
in het sap der boomen doordringen. 

Als voorbehoedmiddelen werden opgenoemd: het ont
nemen van het gistend vermogen aan het eiwit in het hout; 
het volkomen droogen daarvan; het bestrijken met hars
achtige zelfstandigheden en voldoende lucht verver-
sching. 

Ten opzichte van het droogen van het hout zijn ver
schillende middelen voorgesteld, waaronder dat van uit-
stoomen aan spreker het beste voorkwam. Hiertoe wordt 
het hout in een cilinder gebracht en aan de wer
king van stoom van zekeren druk blootgesteld. Onder 
aan den cilinder is een aftapkraan, waardoor de gecon
denseerde stoom en de plantensappen verwijderd worden, 
wat zoo lang geschiedt tot de stoom niet meer 
condenseert. De vastheid van het hout schijnt door dit 
uitlooiien der sappen en het openen der poriën te lijden, 
waarom zulk hout slechts voor ondergeschikte doeleinden 
te gebruiken zou zijn. 

De bestrijking met harsachtige stoffen mag slechts op 
droog hout worden toegepast, is dit nat dan is deze 
bewerking nadeelig. Een bewijs uit vele is hiervoor het 
gebeurde met de brug van den Michigan spoorweg te 
Niles, die, alvorens droog te zijn, met Ohio-vuurproef 
verf was beschilderd doch vijf jaren later geheel vervuurd 
was, zoodat er een nieuwe moest gemaakt worden. 

De tot gisting geschikte eiwitachtige zelfstandigheden 
in het hout moeten door chemische middelen veranderd, 
gecoaguleerd, worden. Spreker zal niet stilstaan bij alle 
uitgedachte middelen om dit doel te bereiken, maar 
slechts van een vijftal daarvan melding maken, en 
wel: 1° de Kyan's methode, bestaande in het inpersen 
eener oplossing van sublimaat-kwikchloride. Na de in
persing moet het hout afgewasschen, opgesteld en H 3 
weken gedroogd worden. De bewerking is kostbaar en 
gevaarlijk wegens mogelijke vergiftiging. De resultaten 
zijn gunstig. Spoorwegliggers waren na 30 jaren ge
bruik nog ongeschonden. 

2° de methode van Boucherie, bestaande in het inper
sen vau een oplossing van Sulphas cupri, die in het al
gemeen geen gunstige resultaten heeft opgeleverd. 

3° het carboniseeren, dat alleen met eenige vrucht op 
droog hout is toe te passen. 

4° het Bunietteeren, zijnde eene bereiding van het hout 
met chloorzink door indompeling. Deze methode is het 
eerst in 1838 door BURNETT in Engeland toegepast; zij 
verspreidde zich zeer spoedig, vooral in Duitschlaud. Eerst 
sedert LS74 is zij ook in Nederland bij de Staats- en 
oudere Spoorwegen ingevoerd. 

De beste oplossing bestaat uit 1 deel chloorzink, van 
25 pCt. aan metaal, op 50 deelen water. Sterker op
lossingen dringen moeielijker door de poreuse cellen 
van het hout. Behalve de coaguleerende werking op de 
plantensappen, gaat het chloorzink ook een onoplosbare 
verbinding aan met den houtvezel. In de asch van aldus 
bereid hout is zinkoxyde gevonden. 

Het aldus bereidde hout kan met olieverf beschilderd wor
den, is reukeloos, het draagvermogen wordt niet vermin-
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derd en de kosten zijn de helft minder dan die van het 
creosoteeren. 

Onder meerdere resultaten noemt spreker, dat in 184C 
bereidde telegraafpalen, nog in 1800 bijna allen in goeden 
staat waren, en dat dwarsliggers na 10 jarig gebruik 
nog allen volkomen gaaf werden bevonden. Van 101,000 
zulke liggers voor den spoorweg van Rheine naar Ein
den, die in 1852 en 1855 bereid waren, was de verwis
seling na 0 jarig gebruik 0,1 pCt, na 11 jaren 1,1 
pCt., na 15 jaren 3 9 pCt. 

5" het creosoteeren bestaat in het persen van creosote 
olie in het hout. liet phenylzuur dat in de olie mocht 
aanwezig zijn heeft geen invloed, dewijl olie zonder eenig 
spoor van dat zuur, even goede resultaten heeft opge
leverd als die welke daarmede eenigsins was vermengd. 
Nadeelen aan de creosoteering verbonden zijn: 1° dat 
het hout soms broos wordt, wat waarschijnlijk aan te 
groote warmte der olie moet worden toegeschreven, en 
2° dat zij niet op hout voor woon- en pakhuizen kan 
toegepast worden, door de onaangename geur die het 
afgeeft, evenmin bij hout dat met plantsoen in aanra
king komt; daarentegen zeide spreker, is het zeer nuttig 
voor veestallen. De creosote reinigt de lucht eu, volgens 
door hein opgedane ervaring is het een voorbehoedmid
del tegen veetyphus. 

Hout dat in 1800 was gecreosoteerd, werd in 1870 
nog bevonden ongeschondeu te zijn. Gecreosotecrde 
greeuen spoorwegliggers waren nog volkomen gaaf, terwijl 
gelijktijdig gelegde eikeuliggers in hetzelfde tijdsverloop 
voor langer gebruik ongeschikt werden bevonden. Van 
bereidde en onbereidde spoorwegliggers, in 1806 gelegd, 
zijn in denzelfden tijd, van eerstgenoemde slechts 0,35 
pCt. van de laatste 11,8 pCt, moeten verwisseld 
worden. 

Het creosoteeren wordt ook toegepast als voorbehoed 
middel tegen den paalworm. Iu 1808 bereidde perkocii-
palen zijn thans nog geheel ongeschonden. 

Volgens Prof. LETHEBY doet de creosootolie, 1° het eiwit 
coaguleeren; 2° neemt zij de zuurstof uit de poriën in 
zich O]) eu beschermt alzoo tegen het vergaan door vocht; 
3° bevordert zij de harsachtigheid en sluit alzoo lucht 
en vocht buiten; en 4° werkt zij als vergif tegen alle 
parasieten. 

Spreker raadde aan, als voorschriften bij het creoso
teeren van hout aan atmospherische invloeden bloot
gesteld een minimum van 120 liter per M*. voor 
eiken, eu 100 liter voor andere minder vaste houtsoor
ten, met bijvoeging van een eenheidsprijs voor meer iu 
te persen olie tot een maximum van 250 liter. Hij zou 
het wenschelijk achten dat gemeentebesturen en derge
lijke het hout voor gewoon gebruik een jaar iu voor

raad opsloegen en lieten droogen, om het daarna 
te bereiden. Voor de bereiding tegen paalworm, wordt 
aangeraden een minimum van 200 liter per M \ met 
eenheidsprijs voor iederen meer in te persen liter, doch 
zonder maximum, omdat voor dat doel geen olie te veel 
kan ingeperst worden. 

Een proef met chloorzink op eiwit door spreker gedaan 
deed zien dat, onmiddeljjk nadat beide stoffen met elkander 
in aanraking waren gebracht, het eiwit verdikte, waardoor 
alle gisting werd voorkomen door de verwijdering van 
een der daartoe vereischte voorwaarden. 

De heer A. KORNDÖKFKER stelde photographische af
beeldingen ten toon van de voornaamste nieuwe gebou
wen te Brussel en de met prijzen bekroonde gevels aan 
de nieuwe Boulevards aldaar. Hij leverde daarbij eene 
vertaling uit een buitenlandsch tijdschrift waarin vele 
bizonderheden omtrent deze gebouwen voorkwamen en 
een blik op de bouwkunst, in België in het alge
meen en die te Brussel in het bizonder, wordt gevestigd. 
Als een gevolg van den gehouden prijskamp, heeft zij eene 
geheele omkeering ondergaan, waardoor de vroegere invloed 
der fransche hoofdstad veel verminderd is en een meer 
nationale bouwkunst, namelijk de vlaamsche stijl, daar
voor iu de plaats getreden. 

De heer E. G. A. FOL stelde enkele zijner uitgevoerde 
en niet uitgevoerde projecten ter bezichtiging. Dit ge
schiedde ook door de heeren j . A. VOORHOEVE en w. c. VAN 
GOOR, doch uitsluitend van arbeiderswoningen. De heer VOOR
HOEVE lichtte zijn werk uitvoerig toe eu gaf zijne denk
beelden over de inrichting vau arbeiderswoningen, iu of 
nabij een groote stad, daarbij ten beste. 

De gunstigste ligging werd geacht langs gemeentewe
gen, waardoor belangrijke kosten voor straten, riolen, enz. 
bespaard worden, terwijl de richting der gevels, tegen oost 
en west, het verkieselijkste is voor de woningen die rug-
aan-rug staan. 

Woningen met verdiepingen, waarin meerdere gezinnen 
van hetzelfde portaal, dezelfden trap, soms ook wel van 
gemeenschappelijke privaten gebruik moeten maken, achtte 
spreker noch aan de zindelijkheid, noch aan de zedelijk
heid, noch aan de rust bevorderlijk. 

Moeielijk is te bepalen wat voor zulk eene woning 
noodig is. Het woonvertrek moet goed en flink zijn inge
richt en vooral worden gelet op een gunstige plaatsing 
van alles wat daartoe behoort en er mede in verband 
staat. Alles moet zoo zijn geplaatst dat er een regelma
tige, behagelijke ruimte en plaats voor eenig meubel eu 
versieringen overblijft. Behalve deze kamer moet er een 
slaapvertrekje zijn met vrije lucht en licht. Dit vertrek 
acht spreker meer noodig dan een afzonderlijke keuken, 
terwijl in de woonkamer ook een slaapplaats moet zijn, 

waardoor gemakkelijker en vollediger scheiding der seksen 
van verkregen worden. Een afzonderlijk keukentje wordt 
door meer welvarenden stand als een behoefte beschouwd. 

De kookkachel in de woonkamer geplaatst, veroorzaakt 
des zomers wel eenigen last, maar dit zou door glazen 
afscheidingen te verminderen zijn. Voor het wegvoeren 
der dampen van spijzen enz., moet de schoorsteen een 
ruimen mantel hebben en bovendien daarnevens een 
ventilatie kanaal. De luchtverversching wordt nog 
bevorderd door draaiende of tuimelende ramen op por
talen, enz. 

Iedere woning hebbe haar eigen privaat en gootsteen, 
op wier gunstige plaatsing bizonder moet worden gelet. 
De toegang tot den afgesloten gootsteen kan uit de 
woonkamer geschieden; die van het privaat moet steeds 
daar buiten liggen. Voor afvoer van faecaliën zorge men 
door de meest praktische leidingen, doch men make die 
zoo min mogelijk onder de vloeren der woningen. 

Het weder oprichten van den, in den zomer van 1870, 
gekantelde pijler der gemeente brug over de Maas werd 
besproken, naar aanleiding van eene mededeeling in het 
tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 
waarbij andere voorgestelde wijzen ter sprake kwamen. 

Voor het onderzoek van een nieuw soort dakpannen, 
vervaardigd in de fabriek van de heeren L. IJSBIIANDSZ 
en z.v. te Makkum, werd eene commissie benoemd, die 
oordeelde dat door de fabriekanten veel zorg is besteed 
aan den vorm en de zamenvoeging, waardoor het bin
nen dringen van water zoo goed als onmogelijk schijnt, 
geen vogels er onder kunnen nestelen, aanstrijken on-
uoodig is en geen vrees voor opwaaien bestaat. Het 
insteken van enkele nieuwe pannen baart evenwel 
veel moeite; ook mist men het voordeel der gewone 
Hollandsche pan, om door het opschuiven van enkele 
pannen een trap naar den nok te vormen, dat bij brand 
zijn nut heeft. De IJsbrandsche pannen zijn iets zwaarder 
en kostbaarder dan de gewone hollandsche, zelfs bij 
toepassing van een dak beschieting bij de laatste, dat 
door zijn netheid en zuiverheid bij woongebouwen steeds 
aanbevelenswaardig wordt geoordeeld. 

Door een lid werd de «lescendeur a spirale" ter beschou
wing gegeven en de werking ervan verklaard. 

Ter bezichtiging werd gesteld een eenvoudig werktuig 
om gaten van 2 tot 20 c. M. middellijn in muren tc 
booreu. Met zulk een boor is iu een dag tijds een 
gat van niet te groote afmeting, 5 M. diep gemaakt. 
Het spreekt van zelf dat de hardheid van het metsel
werk op den snellen voortgang van invloed is. Voor 
hetzelfde doel werd het gebruik van buizen met ver
staald en gescherpt einde besproken. Het gruis verwij
derd zich vanzelf door de buis. 

!| Ter bezichtiging werd ook aangeboden, een houten slot 
met dito sleutel, bij de Kaffers in gebruik. Het is een 
zeer eenvoudig klavierwerk en heeft eenige overeenkomst 
met de sloten door de oude Egyptenaars gemaakt. 

Monsters roode, licht grijze- en donkerblauwe Ameri-
kaansche leien werden mede ter bezichtiging gesteld. Zij 
zijn dikker en grooter dan de tot heden hier te lande 
gebruikt wordende. 

Als antwoord op eene vraag over solicylzuur, werd 
gezegd dat dit een stof is, die in de bloemen van de 
Spiraea Ulniaria voorkomt en door kunst uit het pheuyl-
of carbolzuur wordt getrokken. Beide zijn bederfwerend, 
doch het salizjlzuur is zesmaal duurder dan het carbol
zuur, waarom het in de bouwkunst niet licht zal worden 
toegepast. 

Omtrent een vraag over de beste wijze waarop ravelingen 
in bintlagen van platen gemaakt kunnen worden, werd 
een korte pen met roosbout verbinding aanbevolen. 

Bij de behandeling eener vraag over het heien met 
stoomkracht op ombouwd terrein en waaruit de 
vereischte stuit moet blijken, werd geconstateerd dat bij 
het nemen van voorzorgsmaatregelen, dit voor de om
ringende gebouwen geen gevaar oplevert. Ten opzichte 
van den stuit werd gezegd, dat het nog niet is uitge
maakt welke de grens is der valhoogte van het blok 
om het meest nuttig effect daartoe te verkrijgen. Als 
praktische opmerking werd de waarneming medegedeeld, 
dat do zakking van den paal steeds toenam iu dezelfde ver
houding van de valhoogte van het blok. Andere leden stel
den meer vertrouwen in het gebruik eener formule die. 
ter bepaling van het draagvermogen, opgegeven en ont
wikkeld werd. 

De vraag werd gedaan welke de beste samenstelling 
is van bakken, geen metalen, waarin vloeistoffen door 
stoom tot boven het kookpunt verhit moeten worden. 
Daarbij werd medegedeeld wat met een voor dat doel ge-
metselden bak van 10 M. lang, 3,50 M. breed en 3 M. 
diep was geschied. De muren waren 2 steen, 1 klamp
laag en 1 laag tegels, dik en van klinkers in portland 
cement gemetseld. De koude vloeistof oefende geen nadee-
ligen invloed uit, maar bij het kooken scheurden de muren, 
in de hoeken het moest. 

Het denkbeeld werd aangegeven zulk een bak rond te 
' maken, dewijl deze overal even sterk en met gewone 

kalkspecie te metselen is, als zijnde hij dan beter tegen 
groote hitte bestand dan van portland-cement. 

Als vermoedelijke oorzaak van het scheuren werd ge-
zegd, dat die zou kunnen bestaan in het niet overul even 
spoedig heet worden der muren, waardoor de uitzetting 

I niet gelijktijdig overal even groot is. Van andere zijde 
| werd echter betwijfeld of metselwerk door hitte uitzette. 

** 
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Op eene vraag naar de reden waarom ijzerconstruc
tién voor winkelpuien met hout worden betimmerd en 
niet gemodelleerd, werd geantwoord dat de voornaamste 
redenen wel in de meerdere kosten, de moeielijker ver
binding der deelen en den tijd van daarstellen zullen 
gelegen zijn. Het moeielijke om recht gietwerk te be
komen kwam mede ter sprake. Het modelleeren dezer 
deelen iu ijzer werd ook niet raadzaam geacht, met het 
oog op de eenvormigheid welke daarvan te vreezeu zou 
zijn, zooals dat reeds ruimschoots met andere voor
werpen bet geval is. 

De vraag wat beter is: bogen boven kozijnen te maken, 
of de dorpels zoo zwaar to nemen dat zij het metselwerk 
daarboven veilig kunnen dragen leidde tot de opmerking 
dat togeu alleen veilig zijn toe te passen als de penan
ten voldoende zwaar zijn, terwijl dan tevens de last 
op de eigenlijke steunpunten wordt overgebracht. Ook 
werd opgemerkt dat, wanneer groote togen in dunne 
muren gemaakt worden, deze de neiging bezitten buiten 
het vlak van den muur door te buigen. Niet altijd echter 
kunnen togen gemaakt worden, vooral niet in schoon 
metselwerk. 

Bij de bespreking eener vraag of Amerikaansch gre
nenhout geverfd kan wordeu, bleek dat daaromtrent nog 
niet veel ondervinding was verkregen, voor zooveel dit 
buitenwerk betreft. Voor binnenwerk had de verf zich 
er goed op gehouden, nadat vooraf het hout met terpen
tijn bestreken was. Bij de vetste soorten moet deze 
bestrijking twee- of driemaal geschieden. Het is ook 
bekend dat, b. v. iu Engeland, waar veel gebruik van 
dat hout wordt gemaakt, men het blank laat en vernist. 

Bij de behandeling eener vraag of het nadeelig is, 
wanneer in portland cement mortel, voor de gemakkelijker 
verwerking daarvan, kalk wordt gedaan, en zoo dit niet 
nadeelig is hoe dan de verhouding moet zijn was het 
oordeel dat de vermenging over het algemeen niet 
gunstig is, welk oordeel door de vermelding van feiten 
gestaafd werd. Daarentegen werd aangevoerd dat uit 
opzettelijk genomen proeven was gebleken, dat door eenige 
toevocgiug vau kalk een meerdere aanhechting der steenen 
van 1,7 kilogram per c.M 2. was verkregen, dan bij gelijke 
deelen cement en zand. Uit later genomen proeven was 
nog gebleken, dat een toevoeging vnn ' / , ; kalk aan het 
portland cement, eer vóór — dan nadeelig werkt op de 
sterkte, doch een grootere hoeveelheid werkt nadeelig. 
Dat zulk een mengsel aan vorst weerstand biedt werd 
betwijfeld, dewijl de gemaakte monsters door de felle 
vorst van kerstmis 1876 geleden hadden. 

Ook was, tot het bekomen van resultaten betrekkelijk 
het uitvallen van voegen, eenig in trasspecie uitgevoerd 
metselwerk met cement gevoegd bestaande uit cement gemet-

I seld met schelpkalk. De zachte weersgesteldheid was 
' oorzaak, dat hiervan gecne resultaten zijn verkregen. 

De vraag over de voordeden, bij het gebruik van den 
hydro-oxijgène toestel, werd beantwoord door het daarmede 
verrichten van verschillende soldeerproeven, die allen met 
gunstige uitkomsten werden bekroond. Met dezen toestel 

j werden niet alleen stukken lood, maar ook koper, zonder 
gebruik van eenig ander verbindingsmiddel, aan elkander 

' gesmolten. Bij zink dat veel van zijn goede eigen
schappen verliest door de groote hitte waaraan het wordt 
blootgesteld, is dat gebruik niet raadzaam. De toestel 
veroorlooft bet soldeeren op plaatsen waar dit niet of niet 
gemakkelijk met den bout kan geschieden. De kosten 
zijn wel iets minder doch er wordt meer tijd voor de 
bewerking gevorderd, dat somtijds een overwegend bezwaar 
kan zijn. 

Bij de bespreking eener vraag over glazen afscheidingen 
voor stookplaatsen in kleine woningen, werd door een lid 
eene beschrijving gegeven van die inrichtingen, zooals 
zij te Amsterdam worden aangetroffen. 

li 
S C H A G E N EN O M S T R E K E N . 

Het Bestuur bestaat uit de volgende Heeren: A. W. 
GEZELLEN, Voorzitter; w. KOOGEVEEN' UZ, P. WILMS, Com-

I missarissen; D. ROGGEVEEN DZ., Penningmeester; J. ROGGE-
| VEEN WZ., Secretaris. 

Op 1 Januari 1870 bedroeg het ledental 24, daarvan 
, hebben bedankt 2, en zijn bijgekomen 3 nieuwe leden, 
; zoodat de Afdeeling op 1 Jauuarij 1877, 25 leden telde. 

De fiuautiè'n zijn niet gunstig te noemen ten gevolge 
: van de vele zorgen die de Afdeeling zich heeft moeten 
Ji getroosten voor de Tcekenschool. 

De ontvangst bedroeg ƒ 128,22 
i De uitgaaf » » 131,61 

Nadeelig Saldo ƒ 3,39 

jl Iu 1876 zjjn zes vergaderingen gehouden waarvau 
een te Noord-Scharwoude, als: 

5 Maart. Tegenwoordig 10 leden. 
1°. Wordt eene commissie benoemd, ter beoordeeling 

enz., der teekeningen der leerlingen aan de Teekenschool, 
bestaande uit de heereu p. WILMS, R. DEKKER en A. W. 
GEZELLEN, die deze benoeming aannemen. 

2". Wordt voorgelezen de circulaire behelzende vragen, 
ter behandeling op de algemeene vergadering te Amster
dam. Over spouwmuren voerden het woord de heeren 
DEKKER, WILMS en GEZELLEN Beide eerstgeuoemden be
spraken deze muren, als te Anna-Paulowna gemaakt name
lijk, een halve steen van buiten en een platte steen van bin

nen en zonder verbinding van metselwerk, die als gelukkig 
geslaagd kunnen worden beschouwd doordien na voldoende 
drooging het behangsel op dien muur geplakt. 

De heer GEZELLEN waarschuwde in elk geval tegen door-
loopende verbinding in het metselwerk; zijne ervaring 
is, dat de van buiten af doorloopende steenen de trouwe 
overbrengers zijn van de gevolgen van slagregens, waar
door op het platte land vooral veel vochtige muren ont
staan. 

3°. Als lid der Afdeeling wordt voorgesteld de heer 
H. BLAAU BOER, timmerman te Anna Paulowna. 

9 April. Tegenwoordig 12 leden. 
Naar aanleiding der voorgaande vergadering werd 

door do heeren DEKKER en WILMS teruggekomen op 
het bouwen met spouwmuren en het volgende vast
gesteld : 

»dat spouwmuren aanbeveling verdienen met betrek-
»king tot droogte, reinheid, gezondheid enz., mits goed 
»uitgevoerd, door harde steenen buiten en zachtere 
»binnen te nemen; voor mogelijke vocht en lucht-
»afvoer te zorgen en de capaciteit naar het gebouw 
»zelve geé'venredigd worde." 

Het gebruik van holle steenen werd besproken door 
de heeren WILMS en GEZELLEN, terwijl door den heer JAN 
DEKKER werd medegedeeld, dat door hem eenige répara-
tien zijn verricht aan de kerkte Eenigenburg en toen ont
dekt is, dat de muren van die kerk, in 1792 gebouwd, 
buiten een en een halven en binnen een halven steen dik 
waren, (spouw zonder zigtbare verbindingen) terwijl door 
hem aan dat muurwerk hoegenaamd geene gebreken 
zijn ontdekt. 

Kwam in behandeling bet rapport van de Commissie 
voor dc teekenschool. Werd goed gevonden den Raad 
der gemeente voor het vrij gebruik van locaal, vuur en 
licht dank te zeggen, den Raadsleden uit te noodigen tot 
bijwoning der Tentoonstelling van de teekeningen en- de 
uitreiking der prijzen aan de leerlingen, in de eerstvol
gende vergadering. 

11 Junij. Tegenwoordig 9 leden. 
De heer OLY van Dirkshorn wordt als lid aangenomen. 
Door den Voorzitter werden de prijzen der leerlingen 

van de Teekenschool ter bezichtiging gesteld, terwijl 
tevens gelegenheid werd gegeven, gedurende de pauze 
hunne teekeningen die in de zaal waren opgehangen 
te bezien. 

Te gelijkertijd werd aan meerdere belangstellenden gele
genheid gegeven, kennis te maken met het werk der 
leerlingen van de teekenschool. 

Ten 5 ure heropende dc Voorzitter de vergadering en 
ging over tot dc prijsuitdeeling. De 17 leerlingen waren 
verdeeld in 3 klassen. Aan allen werd een prjjs uit

gereikt, ieder met een toepasselijke toespraak, door den 
Voorzitter tevens tot verdere aanmoediging en opwekking. 

Door de leden A. DEKKER en G. MEÜRS waren nog af
zonderlijke prijzen voor deze gelegenheid aangeboden. 

Ten slotte werd door den Voorzitter een opwekkend 
woord aan leerlingen en ouderwijzer toegesproken en 
dank gezegd aan zijne mede commissarissen der teeken
school voor hunne medewerking in deze voor de Gemeente 
zoo nuttige instelling. 

Ook het Gemeentebestuur werd dank gezegd, wat door 
den Gemeente-secretaris zal worden overgebracht. 

6 Augustus. Vergadering te Noordseharwoude. Tegen
woordig 12 leden. 

De heer DE GEUS sprak over asphaltpapier, dat door 
hem gebruikt is doch geheel ongeschikt bevonden werd 
zoodat eene bedekking met pannen volgen moest. 

De beer GEZELLEN, sprak over ventilatie. 
De beer J . DEKKER stelde ter bezichtiging een modelboek 

voor Amerikaansch fabrikaat van houtbewerking. 
De heer WINDER sprak over door hem gebruikte glas

ruiten, groot formaat, die zóó hard waren dat ze bijna 
niet op maat te snijden waren. 

De heer G. MEURS, gaf eene beschouwing over het 
fabriceeren van spoorwegrails. 

De heer DE GEUS vroeg naar de kenteekenen van 
goed portland-cement, waarop door don heer E. KRANS 
geantwoord werd, dat wanneer genoemd cement vast 
zit in de vaten dit hem gebleken is een zeer goed teeken 
te zijn: terwijl, wanneer die cement los in het vat zit, 
volgens zijn ondervinding dan het cement niet deugt. 

Een voorstel van de heer GEZELLEN om eene cursus 
voor handteekenen en ornement aan de teekenschool 
toe te voegen met afzonderlijken onderwijzer, werd met 
algemeene stemmen goedgekeurd en aan de Commissie 
voor de teekenschool ter uitvoeriug opgedragen. 

11 October. Tegenwoordig 8 leden. 
Werd besproken het boren van zoogenaamde pijpwel-

len. Over het aanschaffen van een kast tot berging 
van het steeds aaugroeijend archief, werd de beslissing 
tot eene volgende vergadering verdaagd. 

Door den heer A. DEKKER werd de vraag gesteld: Is 
de peilsverlaging ook van invloed bij bestaande gebou
wen door verzakken, ten gevolge der inkrimping van 
den grond, enz. ? Wijders zijn de volgende vragen ge
daan, door den heer OLM : wat is het beste middel tot 
wering van bederf en het vergaan van houten vloeren 
en door den heer DE BEURS: wat is de beste ventilatie 
tusschen spouwmuren ? 

10 December. Tegenwoordig 12 leden. 
Werden verschillende onderwerpen van huishoudelijken 

aard behandeld. 
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U T K E C H T. 

Leden. Het aantal leden bedroeg 50, gedurende het 
jaar 1875 —1876; sinds zijn er bijgekomen 8 en wegens 
vertrek naar elders 3 toegetreden, zoodat het ledental met 
5 is toegenomen; de afdeeling telt alsnu 55 leden 
waarvan een 25 tal lid van de Maatschappij zijn. 

15 e s t u u r. Aan de beurt van aftreding waren de heeren 
w. J. KLERK DE REUS, Secretaris en J. F. KOK, Penning
meester; daar beiden volgens Art. 17 van het reglement 
niet herkiesbaar zijn, werden tot nieuwe leden geko
zen de heeren F. J. NIEÜWENHUIS, en F. SASSEN. De heer 
NIEÜWENHÜIS lid van de Maatschappij werd daarom tot 
Secretaris benoemd, liet Bestuur is alzoo zamengesteld 
als volgt: 

De heeren.F. J. NIEÜWENHUIS, Secretaris; F. SASSEN, 
Penningmeester; A. NIJLAND en P. N. BROERS, Commis
sarissen. 

V e r g a d e r i n g e n . Gedurende de wintermaanden wer
den geregeld 7 vergaderingen gehouden die door 88 leden 
of ruim 12 leden per avond werden bijgewoond. 

V o o r d r a c h t e n werden gehouden, door den heer NI EU-
WENHUis: Over de beste wijze waarop bouwwerken zijn 
uit te voeren, volgens de vertaling van een in de Deutsche 
Bauzeitung voorkomend stuk van A. SCHÖFFER te Ham
burg, en door den heer I.INSE: Over bliksemafleiders. 

K u n s t b e s c h o u w i n g e n . Deze werden gegeven 
door de heeren: J. w. STOUS SLOOT, eene fraaie photo
graphic van het in aanbouw zjjude paleis van Justitie 
te Brussel: 

F. J . NIEÜWENHUIS, het werk van Fr. Smitz, Der Dom 
zn Cöln. 

A. NIJLAND, Architectur Berlin's von Hugo Licht. 
Be 'Maatschappij: Een barer portefeuilles. 
F. J. NIEÜWENHUIS, Bauten und Entwürfe herausgegeben 

vom Dresdener Architecten Verein. 
O n t v a n g e n Geschenken . De werken van de 

Maatschappij gedurende het verloopen jaar. 
4 fraajje photographié'n voorstellende den in aanbouw 

zijnden wintertuin bij het Koninklijk Paleis te Laeken, 
geschenk van den heer J. w. STOUS SLOOT. 

Verslagen vun de vereeniging tot verbetering der Volks
gezondheid te Utrecht, 2'LC aflevering, geschenk van 
genoemde vereeniging. 

P r i j s v r a a g . Door de Afdeeling werd tot prijsvraag 
uitgeschreven: uWei ontwerp vnu een pomp ten dienste 
van een stadsplein'', waarvoor werd uitgeloofd eene premie 
van / 25 en het getuigschrift der Afdeeling. 

Ingekomen waren twee antwoorden, 
De commissie van beoordeeling: bestaande uit de heeren 

C. VERMETJS, P. 11. KEMPER en J. H. VREESWIJK koil geeil 

der beide antwoorden ter bekroning voordragen, maar 
stelde voor, ter verdere aanmoediging, de premie onder beide 
ontwerpers te verdoelen. 

G e l d e l i j k e toes tand. De rekeningen over het af-
geloopen jaar werden door den Penningmeester overge
legd, onderzocht en goed bevonden, door de heeren 
p. II. KEMPER, A. B. VAN ASFEREN en D. KRUUP, daartoe 
door het Bestuur aangewezen. 

Er was een voordeel ig saldo van ƒ 2,70 
V e r s c h i l l e n d e Onderwerpen . Behandeld wor. 

den nog dc volgende punten. 
De afdekking van muren met ezelsruggen en gemet

selde rollagen. 
Prijsopgaven en eigenschappen van verschillende riool

buizen. 
Bezichtiging van eene collectie voorwerpen van metaal, 

overlegd door den heer o. H. VAN BUREN. 
De vragen door het Hoofdbestuur gesteld ter behan

deling op do in Mei a. s. te houden vergadering. 
Mededeelingen omtrent cement proeven. 
De constructie van het vuurscherm voor het nieuwe 

Dresdener Hof-theater. 
Inrichting van gas-regulatoren. 
Inrichting van privaten. 
Mededeelingen omtrent mergelsteeneii. 

// II II dakvensters van G E B U . FESTUGIÈRE. 
Redact ie . Als subcommissie van redactie voor de 

Bouwkundige bijdragen werden benoemd de heeren v. w. 
VAN ERKEL, W. J. KLERK DE REUS en A. HAZENBOSCH. 

O p m e t i n g s commiss ie . De commissie belast met 
het opmeten en in teekening brongen van oude bestaande 
gebouwen, bestaande uit de heeren J. LORAN JZ, F. J . 
NIEÜWENHUIS en w. J. KLERK DE REUS, noteerde het in 
Utrecht aanwezige zooveel mogelijk, ten einde daaruit 
eene keuze te doen, wat gedurende den aanstaanden zo
mer kon worden opgemeten. 

A l b u m . Werd ten vorige jare medegedeeld dat het 
voornemen bestond de door de Afdeeling bekroonde 
prijsvragen te doen autographeeren; hieraan werd niet 
alleen gevolg gegeven, maar ook besloten daaraan 
toe te voegen ontwerpen en opmetingen van leden 
der Afdeeling. Door de eventueel in Utrecht en omstreken 
bestaande gebouwen op te meten, zal alzoo aan het ge
heel eene uitbreiding worden gegeven die het mogelijk kan 
maken langzamerhand een overzicht der Utrechtsche 
Bouwkunst te verkrijgen. Het lid de heer A. J . VAN BEEK 
vervaardigde een hiervoor toepassolijken omslag, bevattende 
reeds een 3 tal platen, voorstellende: 

Ontwerp van een kast voor boek- en plaatwerken, 
bekroond antwoord op de pijjsvraag 1875—7(3, door den 
heer w. J. KLERK DE REUS. 

Kerk van de Doopsgezinde gemeente te Ootmnrsum 
door den heer A. J. VAN BEEK. 

De in aanbouw zijnde Studenten sociëteit te Delft, 
door don heer F. J. NIEÜWENHUIS. 

Deze omslag is gereed is en daarvan zal een present 
exemplaar aan de Maatschappij en aan de afdeelingen 
worden gezonden. Het voornemen bestaat om, zonder 
tot iets te verplichten, jaarlijks + 3 platen uit te 
geven, al naar gelang de kas en de voorhanden hulp
middelen zulks toelaten. Ook de leden dor afdeeling 
Utrecht zullen dit werk gratis ontvangen. 

Ten einde ook niet leden der afdeeling Utrecht in do 
gelegenheid te stellen dit werk in eigendom te verkrijgen 
is de prijs hiervan bepaald, voor leden der Maatschappij 
of een harer afdeelingen op 15 cents per plaat en 30 cents 
voor dea omslag, waarbij men niet minder dan eene afle
vering van 6 platen ad ƒ 0.00 (zonder omslag) kan ne
men. Voor het publiek is de prijs bepaald op / 1,50 
per aflevering met omslag. Ten einde misbruiken te voor
komen is bepaald, dat de afleveringen tegen verminderde 
prijs slechts worden afgegeven, op aanvrage van het Hoofd
bestuur of een der afdeolings-besturen, met opgave der 
namen voor wien. 

De redactie van dit werk is opgedragen aan de com
missie, belast met het opmeten en in teekening brengen 
der oude gebouwen. 

Z W O L L E . 

De afdeeling heeft 8 vergaderingen gehouden, waarvan 
4 met de leden en de andere alleen door het bestuur. 

De voorzitter, de heer B. H. TROOSTER hield eene le
zing over de verschillende cementen, een onderwerp (in 

ons mistig en vochtig Holland) inderdaad van zeer hooge 
beteekenis. 

Mot zijnen practischen blik, in alles wat de uitvoering 
van bouwwerken betreft, behandelde spreker dit onder
werp op hoogst verdienstelijke wijze. 

In eene andere bijeenkomst *) werd eene lezing gehou
den door den heer J. o. .i. VAN ROOSMALEN, over bouw
kunstige aestethiek. Het was niet gemakkelijk over dit 
zoo belangrijk onderwerp eene populaire lezing te houden ; 
toch boeide de spreker zijn talrijk auditorium en gaf dio 
rede veel stof tot nadenken. Geestig werd do voordracht 
afgewisseld door ironische opmerkingen en beschouwingen. 

Op de overige vergaderingen werden onderscheidene 
bouwkundige onderwerpen door de loden onderling be
sproken, terwijl over het algemeen do opkomst der leden 
voldoende was. 

Het ledental der afdeeling is op hetzelfde cijfer ge
bleven en bedraagt 25 . 

De afdeeliiigskas hoewel niet ruim, voorziet nochthans 
iu alle onkosten en is bij zuinig beheer voldoende. 

De werken, die ter lezing bij de leden worden rond
gezonden, bestaan uit al dc boek- en plaatwerken die 
onze maatschappij uitgeeft, zoomede het plaatwerk »die 
Gewerbe-Halle" en 3 exemplaren van het weekblad »de 
Opmerker." 

Het bestuur heeft, door het overlijden van den heer 
j . w. BOSBOOM en door het vertrek van den heer w. BRANDSMA 
JOIIz. naar elders, eenige verandering moeten ondergaan 
en bestaat thans uit de heeren: B. H . TROOSTER, President; 
j . M. c. p. BREUKEL, Vice-President; J . c. J. VAN ROOSMA
LEN, M. MESDAG, en A. J. DOYER, Secretaris-Penningmeester. 

*) Die voor het publiek ook toegankelijk was gesteld. 
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Bijlage III. 

Rapporten der commissie van beoordeeling der ontwerpen, ingekomen als 

antwoorden op de prijsvragen uitgeschreven in het jaar 1875. 

De commissie, benoemd tot het beoordeelen van de 
prijsvragen uitgeschreven door de Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst in het jaar 1875, heeft de eer 
den uitslag mede te deelen van het door haar ingesteld 
onderzoek. 

Op de E E R S T E P R I J S V R A A G , een vorstelijk verblijf 
in de nabijheid van cene groote stad, zijn ingekomen 3 
antwoorden, als: 

N° 1, bestaande uit 10 teekeningen met memoi-ie, on
der de spreuk W i l l e m I I I . 

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. In dit ontwerp is eene groote 
fout tegen het programma gemaakt, namelijk dat de 
hoofdingang toegang geeft naar de verdieping gelijk-
straats, in plaats van naar de prachtverdieping. 

In plaats van langs de westzijde is het terrein langs 
de oostzijde aan het kanaal gelegen. 

De aanleg van het terrein met de plaatsing der bijge
bouwen is over het algemeen goed, doch de aanleg vóór 
het hoofdgebouw is kinderachtig. 

De uitbouwsels der privaten zijn vau alle corridors 
zichtbaar, wat zeer leelijk wordt geacht. 

Het teekenwerk is goed en verraadt een geoefende hand. 
VERDIEPING GELIJKSTRAATS. Het plan is regelmatig, de 

communicatie voldoende, doch trappen van 38 treden 
zonder rustpunt zijn af te keuren. 

Er worden te weinig kamers voor hot dienstpersoneel 
aangetroffen. 

De plaatsing van de militaire wacht werd aan deu 
voorgevel gewenscht en de plaatsing van den brandspuit 
laat niet toe die spoedig en overal te kunnen ge
bruiken. 

PRACHTVERDIEPING. Op deze verdieping zijn, in strijd 
met het programma, de logeervertrekken voor vorstelijke 
personen aangebracht De monumentale trap, leidende 
van de verdieping gelijkstraats, is niet gelukkig. 

De audiëntiezaal 11 bij 22.50 meters, evenals de dans
zaal van gelijke afmetingen cn de concertzaal van 10 bij 
10 meters, worden in verhouding tot het geheel te klein 
geacht. 

De koning evenals de koningin moeten door een gang, 
om van de slaapkamer naar de badkamer te komen, het
welk moet worden afgekeurd. 

De groote eetzaal is goed gelegen doch moet grooter 

zijn, terwijl de inrichtingen tot het omhoog brengen der 
spijzen ontbreken. 

Eene rookzaal van 42 vierkante meters is onvoldoende. 
Bij de logeerkamers ontbreken garde-robes. 
De vorm der vertrekken voor koning, koningin en vor

stelijke personen is slecht. 
TWEEDE VERDIEPING. Hier zijn 0 vertrekken, waarvan 

de bestemming niet is vermeld. 
De opvatting der distributie is niet gelukkig. 
De schoorsteenen van keukens en bakkerij loopen dood 

onder de vloeren. 
De toegang van de vorstelijke personen naar de ter

rassen, over smalle corridors langs de privaten, is armoedig. 
De slaapkamers der prinsen en prinsessen zijn door eene 

zitkamer van dc toiletkamer gescheiden. 
De logeerkamers CC, groot 11 bij 12 meters, hebben 

geene- of onvoldoende kabinetten. 
De kamers voor hoflieeren en hofdames ontbreken. 
ZOLDERVERDIEPING. Er worden hier te weinig vertrek

ken voor dienstpersoneel aangetroffen en de distributie 
is niet gelukkig. De brandreservoirs hadden hier geplaatst 
kunnen worden. 

DOORSNEDEN. De concertzaal is naar proportie te hoog 
en men kan in de doorsnede de dagverlichting niet goed 
nagaan; overigens zijn de verdiepingen goed geëvenre-
digd, uitgezonderd het entresol van 2.50 meters hoogte. 

De gaten in de vloeren der tweede verdieping onder 
de daklantaarnen voor de verlichting der corridors, zijn 
niet verkieslijk. 

De dans- en audiëntiezalen zonden voor een kerkelijk 
vorst, als kapellen of bidzalen, kunnen worden gebezigd. 

De versieringen zijn over het algemeen vaag, die van 
de beelden of statuen schetsmatig behandeld. 

De ontwerper zegt in zijne toelichting, dat hij door 
eene ruime toepassing van deu welvenbouw getracht heeft 
het gebouw brandvrij te maken; dit moet veel bijdragen 
om er een kloosterachtigen tint nau te geven. 

De verlichting van de vestibule zal onder de gewel
ven half duister zijn. 

De audiëntie- eu danszalen zijn niet onmiddellijk verlicht. 
De muren van den dom zijn te dun ; het mag betwij

feld worden of die bestand zijn tegen den zijdeliugschen 
druk der gewelven. 
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üe construction van dc kappen zijn niet goed aange
geven . 

GEVELS. De gevels bevatten, hoewel niets nieuws, toch 
aardige détails; zij geven echter door geen enkele breed 
opgevatte massa den indruk vau majesteit of grootheid. 

Het attiek op het middenfront is ann. 
De koepel der groote vestibule is veel te gedrukt en 

ongeproportioneerd eu de Duitsche keizerskroon met op-
gerichten Pickel is niet geschikt om een Nederlandsch 
volk vertrouwen in te boezemen. 

Ook is de toren onbereikbaar, zoowel van binnen als 
van buiten. 

De hoofdgroepeering van de gevels is niet zonder ver
dienste en verraadt de studie der sloten, uit het overgangs
tijdperk der gothiek tot de Fransche renaissance. 

De trapgebouwen, met hunne torenvormige daken en 
sobere verlichting, geven aan het geheel een streng 
aanzien. 

A l mogen de toegepaste vormen, uit een constructief 
oogpunt beschouwd, aan enkele gebouwen bij voorkeur 
worden toegepast is het toch zeer betwistbaar of de 
middeneeuwsche stijl, ontdaan van zijne schoonste motie
ven, de meest passende voor een paleis van onzen tijd 
is. Beoordeelaars meenen van neen. 

De gevels en doorsneden geven den indruk, alsof die 
voor een bisschoplijk paleis zijn ontworpen. 

N°. 2. bestaande uit 9 teekeningen met memorie, on
der de spreuk P ro B e g e et P a t r i a. 

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. De plaatsing van stalgo-
bouwen en koetshuizen is niet gelukkig en schaadt den 
voorgevel van het hoofdgebouw; de verdere bijgebouwen 
zijn goed geplaatst, doch de aanleg van het park is stijf. 

Het ontwerp is van forsehe afmeting, lang en breed 
150 meters, zoodat het van de beschikbare ruimte, ad 
0 hectaren, niet minder dan 2̂ - hectaren inneemt. De 
ruimte voor tuin en nevengebouwen wordt daardoor zeer 
beperkt, waaraan de ontwerper had kunnen tegemoet 
komen door de groote binnenplaats, in verband met den 
wintertuin daarachter, als tuin aanteleggen. 

De afstand tusschen koetshuizen en paardenstallen, van 
35 meters, wordt niet wensehelijk geacht. 

liet teekenwerk is zeer verdienstelijk, zelfs meesterlijk 
en de minutieusc behandeling vermindert daarvan de 
waarde in geenen deele. 

VERDIEPING GELIJKSTRAATS. De dikte der muren, ad 4 
meters, mag kolossaal worden genoemd en maakt deze 
verdieping onbewoonbaar. 

De woning van den intendant, de bakkerij en de 
woning of het verblijf van den portier, zijn niet aan
wezig. 

Het lokaal voor de militaire wacht is te klein en de 
kamer van den officier slecht geplaatst. 

De vestibule is slecht verlicht. 
Vier badkamers zijn te min en in dezelfde ruimte 

hadden er meer kunnen worden aangebracht. 
De privaten zijn ook te groot en te weinig in getal 

en bij do militaire wacht zijn er geen aangeduid. 
De aangegeven ealorifère, met 100 nieters pijplengte, 

kan niet voldoende zijn. 
PRAcinVERDIEPING. De vestibule, de corridors en de 

diensttrappen zijn slecht verlicht. 
De wacht- of' spreekkamers zijn te ver van den ingang. 
De verlichting van de audiëntiezaal achter den troon 

is niet te verkiezen en de vorm van den troon is vreemd. 
De dessert-kabinetten zijn niet goed geplaatst bij de 

eetzaal. Aan de danszaal ontbreekt een orchest. 
De afstand tusschen de vertrekken van koning en 

koningin is door de open lucht 100 meters en binnen 
door 280 meters! 

De wintertuin is alleen bereikbaar uit de koninklijke 
paviljoens. 

De twee doorgaande diensttrappen zijn niet toereikend. 
De ligging van de monumentale trap is opgeofferd 

aan de audiëntiezaal. 
In de afdeelingen voor koning en koningin zijn 

de vertrekken voor kamerheeren, hofdames, enz. on
toereikend. 

De werkvertrekkeu van koning en koningin zijn on
aangenaam van vorm en slecht verlicht. 

De privaten zijn te weinig in aantal. 
Gangen van 4 meters breedte zijn, met het oog op 

de verwarming, niet aan te bevelen. 
Bindten van 14.50 meter lengte zonder ondersteuning 

moeten bizonder goed gewapend zijn, vooral als daarop 
muren rusten, zoo zwaar als bij dit ontwerp het geval is. 

TWEEDE VERDIEPING. De muren hebben hier nog eene 
dikte van ongeveer 1.G0 meters. 

Bij de vertrekken van de prinsen en prinsessen ont
breken badkamers; evenzoo ontbreekt de bibliotheek. 

Het werkvertrek B is te ver van de overige kamers 
der prinsen en prinsessen verwijderd. 

De privaten voor prinsen en prinsessen zijn niet ann 
de buitenlucht aangebracht. 

De woonvertrekken voor hofheeren en hofdames zijn 
ongelukkig ingericht en slecht verlicht. 

ZOLDERVERDIEPING. De gang C eu de dakkamertjes 
C C ' zijn over het algemeen slecht verlicht. 

Het ware beter geweest eenige kamers van dienst
doend personeel meer in de nabijheid der vorstelijke ver
blijven te ontwerpen. 

DOORSNEDEN. Deze teekeningen zijn zeer breed en 

grootsch opgevat en door hare conceptie een paleis 
waardig; zij munten uit door een schilderachtig effect. 

De koepel der vestibule zal wellicht wat donker zijn. 
De audiëntie-, concert- en danszalen, met aanhoorige 

vertrekken, zijn flink gedecoreerd. 
De daken komen te hoog voor. 
De constructie is over het algemeen zeer twijfelachtig 

aangegeven en de ijzeren kapconstructie der serre is 
onvoldoende. 

GEVELS. Het gebouw is ontworpen in den stijl der 
Fransche renaissance; het geheel is opzichtig; een mo-
zaïk; nergens rust; elk vlak is van een relief voorzien. 

Het midden- of hoofdgebouw is even hoog als de zij
vleugels, wat geen schoon effect maakt. 

De voorgevel heeft in hoofdomtrek veel overeenkomst 
met die, welke in sl'Illustration" van 10 Februari 1877 
voorkomt als: »Projet de reconstruction du Palais des 
Tuileries, dressé par l'architecte Lefuel". Het midden-
of hoofdgebouw is daar echter hooger dan de hoekge-
bouwen of paviljoens, waardoor het dan ook veel in 
waarde rijst boven het hier besprokene. 

Het gebouw verkrijgt een ernstig karakter door de op 
elkander geplaatste zuilenrij 

Dc beide torentjes op het middengebouw zijn wel wat 
gezocht. 

De kroonlijst is wat licht voor het importante attiek. 
In den zijgevel heeft de ontwerper zich te veel door 

zijne phantasie laten medesleepen en heeft hij daar eeue 
nieuwe ordonnantie geleverd, waarin echter ook zeer 
schoone motieven voorkomen. 

De gevels aan de binnenplaats zijn weder anders 
gedecoreerd. 

De alleen staande kolommen in de zijvleugels van 
den voorgevel zijn onaangenaam voor het gezicht. 

Dc afmetingen der lichtopeningen op de tweede ver
dieping zijn niet schoon in verhouding en de lichtope
ningen in de boekvertrekken der paviljoens zijn verschil
lend van vorm. 

De ingangen van de verdieping gelijkstraats zijn te 
min, in verhouding tot het geheel. 

Het denkbeeld om de paviljoens door een overdekten 
zuilengang met serre te verbinden is zeer gelukkig. 

In het algemeen is te veel bij dit ontwerp aan het 
uiterlijk opgeofferd en bij het aanschouwen van dit groot-
sche, prachtig uitgevoerde ontwerp komt men tot de 
onderstelling dat de ontwerper, schilder en decoratie-
teekenaar, doortrokken is van de vormen der moderne 
Fransche school. 

N». 3. bestaande uit 10 teekeningen en memorie, 
onder de spreuk: Arbeid adelt. 

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. De aanleg van het terrein 
is stijf en klein van opvatting. 

De plaatsing der bijgebouwen is goed. 
De stallen en koetshuizen zijn te ruim opgevat. 
Het ontwerp is keurig geteekeud. 
VERDIEPING GELIJKSTRAATS. De afzonderlijke ingangen 

voor de vertrekken van koning en koningin zijn goed 
aangebracht. 

De gang van O. naar W, Zuidelijk gedeelte, lang 74 
meters, is niet voldoende verlicht. 

De vestibule (0) ligt niet in den as van den ingang 
(5), eetkamers voor het dienstpersoneel (18), bergplaatsen 
(21) en .slaapkamer van den magazijnmeester (29) hebben 
geen voldoend licht. 

Drie soorten van keukens zijn moeilijk voor den dienst 
en lastig voor de controle. 

Wasch- en mangelkamers zijn te ver van de linnen
kamers verwijderd. 

De brandstoffen bergplaats ligt op 50 meters van de 
keuken. 

De provisiekamer is te klein. 
De stemkamers voor de muzikanten zijn hier niet op 

hare plaats eu hebben geene directe communicatie met 
de orchesten. 

Het inbrengen vau materialen in de timmerwerkplaat
sen (28) zal bezwaarlijk gaan. 

Het spoelvertrek ware beter aan de binnenplaats aan
gebracht. 

PRACIITVERDIEPING. De gang der woningen van koning 
en koningin en in het algemeen de verdere gangen op 

1 deze verdieping zijn slecht verlicht. 
De audiëntiezaal is te smal en niet aangenaam van 

vorm. 
De rookzaal is niet goed gelegen en te klein. 
De eetzaal is te klein en de toilet-kabinetten zijn 

niet voldoende. 
In het algemeen zijn de privaten te weinig in getal 

en slecht vau vorm; b. v. 2 privaten in den noordelijken 
vleugel is veel te min. 

De toegang tot de speelzaal is ongelukkig, namelijk 
door de concertzaal en door het portaal van een 

I diensttrap. 
De badkamers voor het koninklijk gevolg ontbreken. 
De schilderijzaal was niet gevraagd. 
Om na afloop van een concert of ba! het gebouw te 

verlaten, moet een weg van 60 meters worden afgelegd, 
tenzij men langs de terrassen afdaalt waardoor men ech
ter geruimen tijd aan den invloed van de lucht is bloot
gesteld. 

Constructief is de vloer van de balzaal slecht, daar op 
eene spanning van 11 meters nog bovendien eene geheele 

5* 
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collonade rust met gallerij en plafond, waardoor de vloer 
altijd aan trilling zal onderhevig zijn. 

TWEEDE VERDIEPING. Deze verdieping bevat vele donkere 
gangen en portalen, alsmede slecht verlichte privaten. 

De donkere voorportalen aan de kamers van het gevolg 
zijn niet te verkiezen. 

De bibliotheek ontbreekt. 
Twee badkamers op deze verdieping is onvoldoende. 
De trappen naar de koepels zijn niet aangegeven. 
De prinsen en prinsessen hebben geene afzonderlijke 

toegangen naar hun verblijf. 
Overigens is de distributie op deze verdieping goed. 
ZOLDER. De zilverkamer behoort niet op deze ver

dieping. 
Vier privaten voor deze verdieping is te min. 
Op de plaatsing van brandreservoirs is niet gerekend. 
Het middengedeelte van den achtergevel op de platte-

grondteekening strookt niet met de gevelteekening. 
Overigens is de inrichting dezer verdieping goed. 
DOORSNEDEN. De constructie der koepels is niet aan

gegeven. 
De lantaarnverlichting is goed. 
De vorm der plafonds is plat. 
De groote halfronde muurvakken, iu de bogen der 

vestibulen, zullen op de magere kolommen zeer zwaar 
schijnen. 

In de balzaal zijn de caryatiden te ijl op de zware 
gekoppelde kolommen. 

De ramen van de concertzaal zijn, op de tweede 
verdieping, zonder verband met de geheele compositie 
geplaatst. 

De wanden der hoofdzalen zijn rijk en met groote 
verscheidenheid versierd. 

GEVELS. De gevels zijn in den renaissunce-stijl, Fransche 
school. 

De verdieping gelijkstraats is eenvoudig en te gedrukt. 
De voorgevel heeft eene groote verscheidenheid aan 

bekroonde lichtopeningen. 
Het middengedeelte is zeer zwaar en de vulling met 

het wapen van den triomfboog is voor de beide schrale 
kolommetjes niet hall'weggelaten kroonlijst buiten proportie. 

De bekroning van het middendeel is ook buiten pro
portie der rustpunten en te hoog; tevens ziju de bovenste 
pilasters breeder dan de onderste en dit strijdt tegen de 
proportieleer. 

De motieven boven de doorbroken tympan ziju mede 
zwaar en gezocht en in den zijgevel niet gemotiveerd. 

Het dak waarop de toren rust, zonder dat dit uit de 
constructie blijkt, heeft aan de voorzijde eene andere 
helling dan aan de andere zijden. 

De nissen ter zijde van de opreden zijn stijf van vorm. 

De zij- en achtergevels muuteu uit door harmonie; die 
conceptie is gelukkiger dan van den voorgevel. 

De hoekpaviljoens in den achtergevel hebben echter geen 
sprong genoeg; bet ware beter geweest die gelijke 
grootte, te geven als in den zijgevel. 

De terrassen ziju met smaak aangebracht. 

De slotsom der overwegingen van beoordeelaars is : 
»dat twee van hen het plan n°. 3, geteekend met de 
spreuk A r b e i d a d e l t , de bekrooning waardig keuren, 
doch dc overige beoordeelaars stelden het plan n°. 2, 
geteekend met de spreuk P r o R e g e et P a t r i a , in 
verdienste gelijk en écu hunner P. v. LAARMAN boven het 
plan n°. 3, zonder dat echter sprake was om het plan 
n°. 2 ten volle te bekronen " 

Daar alzoo geene volledige bekroning kan geschieden, 
stelt de commissie voor den prijs te verdeelen tusschen 
beide ontwerpen en alzoo een accessit van f 250.— toe-
tekenuen, zoowel aan het ontwerp A r b e i d a d e l t , als 
aan het ontwerp P r o R e g e et P a t r i a eu zulks 
tegen afstand der teekeningen. 

Verder stelt de commissie voor om, niettegenstaande 
de afwijkingen van het programma, een getuigschrift 
uittereiken voor het ontwerp n°. 1, geteekend met de 
spreuk W i l l ' e m I I I , met teruggave der teekeningen. 

Op de T W E E D E PRIJSVRAAG >Eene had- en zwem
inrichting waren geene antwoorden ingekomen. 

Op de DERDE PRIJSVRAAG teen caudelaber' zijn 
ingekomen 8 antwoorden, als: 

N u . 1. Twee teekeningen inct memorie, onder de 
spreuk: Het l i c h t v e r d r i n g t de du i s t e rn i s . 

De caudelaber is in den Renaissance-stijl. 
Het piédestal is van arduinsteen en de caudelaber van 

metaal, terwijl volgens het programma een geheel van 
metaal werd gevraagd. 

Het voetstuk is gedrukt en het is niet eigenaardig om 
een caudelaber met voetstuk nog eens op een voetstuk 
te plaatsen ; de vorm is overigens niet onbehagelijk. 

De symbolische versiering is vrij gezocht. 
De 5 armen zullen op de vierhoekige basis een slecht 

effect maken. 
De compositie eu versiering is kleingeestig. 
De schacht is te dik, de armen zijn te kort en de bal

lons te klein. Op den platten grond ontbreekt de cirkelband. 
Het trottoir heeft geene afwatering en de aanwijzing 

der straten ontbreekt. 
Het teeken werk is verdienstelijk. 
N». 2. Eene teekening, zonder memorie, onder de 

spreuk: A p o l l o & Z. 

Dit ontwerp is eene navolging van bekende vormen. 
De aanvoer van gas is niet gemotiveerd; de krullen 

moesten alleen steunen, daar de stangen het gas aan
brengen. 

De vorm van de basis is gevaarlijk voor het aanloopen. 
Het piédestal is overladen, doch de versiering van den 

voet is niet zonder smaak. 
Het bovendeel is stijf en onaangenaam van vorm. 
De straatbordjes zijn veel te klein. 
Het teekenwerk is redelijk, maar niet flink. 
N°. 3. Eene teekening, met memorie, onder de spreuk: 

V e r s i e r i n g . 
De schacht van den kolom is te nietig als caudelaber 

op een groot plein; de lantarens zijn te klein en de 
vormen onaangenaam. 

De caudelaber heeft t? lichten, één in het midden en 
de anderen in een regelmatigen vijfhoek; ze staan dus 
niet iu het verlengde der straten. 

De ornementen zijn arm en stijf, de profillen zwak. 
De aanwijzing der straten is vergeten. 
Het teekenwerk verraadt onbedrevenheid en het ontwerp 

heeft geene verdienste. 
N°. 4. Twee teekeningen, zonder memorie, onder de 

spreuk: F. A. f. a. c. e. d. Goed van stijl en krachtig 
van opvatting; het geheel is origineel, doch te zwaar. 

Het piédestal is wel eenigszins eene opeenstapeling 
van profillen. 

De beelden, op het kapiteel geplaatst, zijn door de 
bovenste lantarens niet van alle zijden zichtbaar. 

Het is onmogelijk naambordjes aantebrongen zonder 
onregelmatig te worden, daar de lantaars driehoekig zijn 
aangebracht. 

De cirkelvormige rand is niet aangegeven. 
Het teekenwerk is verdienstelijk. 
N°. 5. Twee teekeningen, met memorie, onder de 

spreuk: De k u n s t is l a n g , enz. Dit ontwerp geeft 
niets dan bekende motieven en vormen. 

De vorm van de basis met inspringende hoeken is te 
zwaar voor de beelden ; het piédestal van den kolom is 
te hoog en de lantarens zijn stijf en niet gemotiveerd. 

Het geheel is overigens flink en eenvoudig. 
De namen der straten zijn doelmatig aangebracht. 
De teekeningen, hoewel niet geacheveerd, zijn goed 

behandeld. 
N°. 0. Eene teekening, zonder memorie, onder de 

spreuk: 19" eeuw. Het piédestal is onbehagelijk van 

vorm en smakeloos geprofileerd; het plint is te laag en 
de kolom buitensporig hoog en leelijk. 

Ouder de armen voor de lantarens zweven borden van 
zeldzamen vorm, die het geheel afzichtelijk maken. 

Zoowel ontwerp als teekenwerk staan op een zeer laag peil. 
N°. 7. Twee teekeningen, met memorie, onder de 

spreuk: M o d u l . 
De ontwerper is goed begonnen met redegevend en 

constructief te componeeren. 
De gasreservoir met 4 oploopende buizen is goed gedacht. 
Hier eindigt echter het goede en wordt het ontwerp 

bedorven door krul armen, die niet schoon van vorm zijn 
en daarbij ongemotiveerd voor den aanvoer van gas. 

De schacht is voor den voet te zwaar, terwijl die een 
lichaam op zichzelf uitmaakt; de voet is overigens goed, 
alleen het plint is te laag. 

De straatbordjes kunnen hier geen plaats vinden. 
Het teekenwerk is goed. 
N°. 8. Twee teekeningen, met memorie, onder tie 

spreuk: A v o n t u u r . Dit ontwerp is zeer eenvoudig, 
doch niet onverdienstelijk. 

De schacht is goed van vorm; ook is het aanbrengen 
van gas goed gedacht. 

De lantaarns zijn te klein en te dicht op elkander, 
eene grootere vlucht ware verkieslijker geweest en de 
lantaren in het midden had meer kunnen spreken. 

De straataanwijzing is vergeten. 
De ontwerper heeft zich in de schaal vergist, deze is 

1 a 20 en niet 1 a 50. 
Het teekenwerk is vrij goed. 

Beoordeelaars keurden het ontwerp N u . 4, onder de 
spreuk F. A . f. a. c. e. d. den uitgeloofden prijs waardig, 
zoodat de commissie voorstelt den prijs van ƒ 50.— 
aan dit ontwerp toe te kennen. 

De commissie stelt verder voor, om een getuigschrift 
uittereiken aan de ontwerpen N°. 7 onder de spreuk 
» M o d u l " en N°. 8 onder de spreuk »A vont uur" en 
zulks met teruggave der teekeningen. 

Aldus opgemaakt in de vergadering van beoordeelaars, 
gehouden den 17 Maart 1877. 

J . G. V A N NIFTRIK. 
P . F. L A A R M A N . 
T H . ASSELER. 
A. KORNDöRFFER. 
G. J . V A N GENDT, rapporteur. 
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Bijlage IV. 

Aan het Bestuur en de Leden van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst te Amsterdam. 

MIJNE H E E R E N ! 

Pc ondergeteekenden, alle leden van de Maatschappij 
voornoemd, hebben de oer uwe medewerking te verzoeken 
voor hot Bouwmeestersfonds, welks reglement U onlangs 
ter kennis is gebracht, en nomen de vrijheid uwer ver
gadering, ingevolge sub. 2 van art. 1 der wet het voor
stel te doen tot het verleenen van eene jaarlijksche 
subsidie, groot drie honderd gulden uit de maatschappe
lijke kas, ten behoeve van dit fonds, gesticht met het 
uitsluitend doel, aan nederlandschc bouwmeesters, ingenieurs 
en hoofdopzichters, die buiten hun schuld ongelukkig 
worden, hulp te verleenen of bij overlijden voor hunue 
weduwen en kindereu te helpen zorgen. Zich beroepende 
op het verslag der 20c algemeene vergadering van 1 Juli 
1862, bl. 83 en ook op dat der 21° algemeene vergadering 
van 2 Juni 1803, bl. 22 en 26, alwaar twee feiten en beslui
ten uwer vergadering zijn geboekt, die met algemeene stem
men genomen, niet uitsluitend op do bevordering der 

bouwkunst betrokking hadden, vleien zij zich dat zoowel 
het preadvies des Bestuurs als uwe discussie en zoo noodig 
stemming over dit voorstel in gunstigen zin mogen zijn, 
temeer daar de beide feiten van 1862 en 03 louter 
huldeblijken of 'geschenken — en dit voorstel bij uitzonde
ring weldaad geldt. 

Verblijvende met hoogachting, Mijne Heeren 
Uwe dienaren, medeleden: 

j. II. LELIMAN, 
1». J . II. CCIJPERS, 
O. B. SALM, 
11. MOLEMAXS, 
W. SPRINGER, 
TH, ASSELER, 
H . L E G l ' Y T , 

J. II. SCHM1TZ, 
J. HEEM. SCHMITZ .III. 

J . DE HAAN, 
E. SCHELTEMA HZ., 
J. .1. O. IUNKES, 
G. KROOK. 
N. REDEKER BISDOM, 
J. A. ROOSEBOOM, 
W. J. VERIJK, 
H. FEGEL. 

Amsterdam, 0 Maart 1877. 

Bijlage V. 

Aan het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

In uwe jongste vergadering uitgenoodigd U te dienen 
van praeadvies omtrent het ontwerp-reglement van het 
Bouwmeostersfonds hebben de ondergeteekenden, aan die 
opdracht voldoende, do eer U het volgende mcdetedeelen. 

Zooals uwe vergadering zich herinnert, werd in die 
bijeenkomst hoofdzakelijk één principieel bezwaar gemaakt 
tegen het reglement en met name tegen de beperkte 
strekking daarvan. Daargelaten het onbepaalde van 
de omschrijving »Bouwmeesters, Ingenieurs en vaste 
Hoofdopzichters," meenden sommige leden, dnt het fonds 
toegankelijk behoorde te zijn voor eene grootere categorie 
van personen wilde inen althans gehandhaafd zien, dc 
onder het hoofd Inkomsten sub. a, bedoelde, subsidie der 
Maatschappij en de verklaring, dat dit fonds beschermd 
wordt door de Maatschappij. 

Wel werden nog tal vun andere bedenkingen tegen 
het Reglement in het midden gebragt doch doze konden 1 

eerst ter sprake komen wanneer over het geven der sub

sidie en hot aannemen van het beschermheerschap, in 
den zin van het reglement, was beslist en tegen het 
nemen van zoodanige beslissing maakten sommige leden 
bezwaar zoolang niet de strekking van het reglement 
wijder en het fonds bijv. toegankelijk gemaakt werd 
voor allo leden der Maatschappij, uit wier contribution do 
subsidie zou moeten worden betaald. 

De ondergeteekenden hebben daarom gemeend zich 
allereerst iu verbinding te moeten stellen met den voor-
loopigen liaad van Beheer over het fonds, ten einde te 
vernemen of hij bereid was dc grenzen der bestemming van 
het fonds, in den boven aangegeven zin, uittezetten. 
Daartoe strekte het schrijven, waarvan afschrift hierbij 
is gevoegd 

In antwoord daarop werden de ondergeteekenden uit
genoodigd tot het houden eener bijeenkomst op den 22e 

Decb. j l . met voornoemden raad. 
Aan die uitnoodiging werd gevolg gegeven en bij de toen 

gevolgde bespreking is gebleken, dat de Raad vastgestelde 
denkbeelden had omtrent de bestemming aan het fonds 
te geven en wel pertinent bezwaar maakte tegen eene 
uitbreiding in den meerbedoelden zin. 

Kunnen ondergeteekenden, hoezeer het bun ook leed 
doet, niet misbillijken dat de oprichters van het fonds 
daaraan geene andere bestemming geven dan hun aan
vankelijk voor den geest heeft gestaan, de raad erkende 
evenzeer het bezwaar dezerzijds gemaakt, dat het moeie-
lijk viel te raden tot het geven vnn fiimnciëelen steun 
aan eene inrichting, die slechts enkele leden der maat
schappij kan ten goede komen. 

In verband daarmede meende do rand het punt der 
subsidie zoo noodig te moeten laten varen on daarop, 
hoezeer ook in eene andere qualiteit, later in eene alge
meene vergadering te moeten terugkomen. 

Een ander punt van bespreking maakte uit, de moreele 
steun der Maatschappij door en voor het fonds gevraagd, 
namelijk: hot aanvaarden van het beschermheerschap. 

Uit de toelichting van den rand is ondergeteekenden 
gebleken, dut met dit beschermheerschap bedoeld werd, 
hoofdzakelijk een zedelijke steun, zich openbarende iu 
bevoorrechting van het fonds waar dit pas gaf, bijv : door 
het doen strekken der Bouwk bijdragen tot orgaan van 
het fonds en in materiëele hulp, o. m. bestaande, in het 
kosteloos opnemen van stukken over het fonds in die 
bijdragen; het rondzenden van stukken ; het afstaan dei-
opbrengst van tentoonstellingen; de vergunning om het 
locaal der maatschappij te mogen gebruiken voor het 
houden van vergaderingen, enz. 

Werd zoodanige beteekeuis aan het beschermheer
schap gehecht en zal de verlangde steun zich uitsluitend 
in dien zin en die richting openbaren, dan kan er, 
naar de meening van ondergeteekenden, geen bezwaar 
bestaan zulk beschermheerschap te aanvaarden. Wordt 
in dien zin door uwe vergadering besloten, dau komt het 
ondergeteekenden voor, dnt uwe vergadering zich niet met 
de booordceling van het Reglement behoort in te laten. 
De verhouding van de Maatschappij tot het fonds toch 
wordt dau eene zoodanige dut eene beoordeeling der wijze 
waarop het fonds ingericht en beheerd wordt minder op 
den weg van uw Bestuur ligt. Op dien grond althans 
hebben ondergeteekenden gemeeud, zich te moeten ont
houden van het nader aangeven der punten, welke reeds 
in uwe jongste vergadering erkend werden voor verbe
tering vatbaar te zijn. 

Naar aanleiding van het voorgaande hebben onderge
teekenden de eer U voor te stellen, te besluiten: 

a. Aan den voorloopigen raad van Beheer over het 
Bouwmeestersfonds te kennen te geven: 
1". dat het Bestuur der Maatschappij bezwaar maakt een 

voorstel te doen tot het geven eener jaarlijksche bijdrage 
aan het fonds; 2'. dat het Bestuur — overwegende, dat 
met het gevraagde beschermheerschap bedoeld wordt, het 
verleenen van zedelijken steun, zich openbarende in bevoor
rechting van het fonds, waar dit pas geeft; bijv. door het 
doen strekken der bouwkundige bijdragen tot het orgaan 
van het fonds, en van materiëele hulp, o. m. bestaande in 
het kosteloos opnemen van stukkeu van het fonds iu die 
bijdragen; het rondzenden van stukken; het afstaan dei-
opbrengst van tentoonstellingen ; hot verleenen van het 
gebruik vnn het lokaal der Maatschappij voor het houden 
van vergaderingen enz.; — het beschermheerschap, aldus 
verstaan, te aanvaarden wenscht. 

b. in de notulen der Bestuursvergadering of op zoo-
dunige andere wijzo als uw vergadering gepast zal oor-
deelen, te constateeren: dat alleen oen beschermheerschap 
van bovenbedoelden omvaug en van die strekking aan
vaard wordt. 

Amsterdam, 
5 Januari 1877. 

A f s c h r i f t . 

J . G. V A N NIFTRIK. 
A. L . VAN GENOT. 
BERGSMA. 

Aan den voorloopigen liaad van Beheer over het 
Bouw in eeste rsfonds. 

Mijne heeren ! 

Het bestuur der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst heeft de ondergeteekenden uitgenoodigd het 
te dienen van praeadvies omtrent het Concept-Reglement 
van het Bouwmeostersfonds. 

Onverminderd de waardeering der loffelijke bedoeling 
van de stichters is het ons bij de behandeling van dat 
stuk voorgekomen, dat het belang der maatschappij hoofd
zakelijk is betrokken, bij: 

a. het door u begeerde beschermheerschap en 
b. de door u verlangde jaarlijksche subsidie. 
Dit voorop stellende en ook daaraan onze bevoegd

heid ontleenende ons tot u te wenden, is het ons voor
gekomen dat de vraag, of de maatschappij zich het lot 
van het fonds zal aantrekken, wordt beheerscht door 
deze andere: 

verdient de bestemming, door u aan het fonds gege
ven, dezerzijds aanbeveling: dat is, moet de ondersteu
ning welke het fonds beoogt te geven beperkt worden 
tot Bouwmeesters, Ingenieurs en vaste Hoofdopzichters? 
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Het is ons voorgekomen dat die bestemming te beperkt 
is, en dat het wensehelijk voorkomt de gelegenheid te 
openen om ook anderen aan dit fonds te doen bijdragen 
en de vruchten daarvan te doen plukken. 

Wij zouden daarom gaarne, zoo mogelijk spoedig, van 
u vernemen of Gij vasthoudt aan het beginsel door u 
uitgesproken in het Concept-Reglement, dan wel, of Gij er 
in zoudt kunnen treden om het fonds althans toeganke

lijk te maken voor alle leden der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst? 

Iutusschen verblijven wij hoogachtend, Mijne Heeren 

Uwe Dienstw. Dienaren 
J. G. V A N NIFTRIK. 
A. L. V A N GENDT. 
BERGSMA. 

Voor eensluidend afschrift 
BERGSMA. 

Bi j lage V I . 

Preadvies der Sub-Commissie uit het Bestuur omtrent het 2° voorstel ingezonden 
door de Afdeeling Rotterdam. 

Bij m i s s i v e d. d. C J a n u a r i j.1. N°. 2 0 0. 

De afdeeling Bof ter Jam, der Maatschappij tot bevorde
ring der Bouwkunst, heeft zich de moeite gegeven in een 
uitgewerkt stuk hare denkbeelden mede te deelen over 
de wijze waarop meer aanraking tusschen de afdeelingen 
zou kunnen worden verkregen. 

Door U uitgenoodigd u omtrent dat stuk te praeadvi-
seeren, hebben de oiulergeteekendcn de eer u het volgende 
als hunne meening te doen kennen. 

De afdeeling Rotterdam beoogt meerdere aanraking 
tusschen de nfdeelingen; de middelen welke zij ter be
reiking van dit doel voorstelt zijn: 
het uitgeven van een plaatwerk door de afdeelingen en 
het houden van, ten minste, eene jaarlijksche vergadering 
door de afdeelingen. 

Wij houdeu liet er voor dat door de aangegeven mid
delen een beperkt doel namelijk aanraking der afdeelin
gen kan, en bij genoegzame deelneming en goede leiding 
ook zal worden bereikt; doch houden ons tevens over
tuigd, dat die middelen niet bevordelijk zullen zijn aan 
hetgeen met de aanraking zelve wordt beoogd, namelijk 
het bevorderen van het leven en den bloei van de 
Maatschappij cn hare afdeelingen. 

Wij zullen, om dat oordeel te motiveeren, de beide 
aangegeven middelen afzonderlijk nagaan. 

De uitgave van een plaatwerk, waarbij meer op het 
uut van het afgebeelde, dan op sierlijke uitvoering zal 
worden gelet en waarin, zoo voor het tegenwoordige, als 
voor een later geslacht, zal worden opgeteekend en be
stendigd, wat de Bouwkunst in Nederland in de 2e helft 
dezer eeuw heeft tot stand gebracht, verdient o. i . toe
juiching. 

Maar meer toejuiching nog verdient onzes inziens, 
hetgeen de Wet der Maatschappij van het jaar 1875, 
reeds te dien aanzien bepaalt. 

De afdeeling Rotterdam wil namelijk de uitgave be
perken tot hetgeen gebouwd M eu wordt. Art. 42 der 
Wet stelt de gelegenheid open tot het opnemen van 
afbeeldingen zoowel van hetgeen uitgevoerd, als van het
geen niet uitgevoerd wordt. 

Vermoedelijk is dit geschied, omdat menig bouwkun
stenaar de droeve ervaring heeft opgedaan, dat goede ont
werpen, hetzij door de betweterij van den bouwheer, 
hetzij door gebrek aan fondsen, onuitgevoerd blijven en 
dat vaak een plan is uitgevoerd, waaraan hij zijn' naam niet 
zou willen geven en dat toch wel is waar, een beeld 
geeft van hetgeen de bouwkunst heeft gedaan, maar niet 
van hetgeen zij doen kon. 

Hetzelfde art. 42 geeft voorts plaats aan alle onder
werpen, welke in een bouwkundig tijdschrift ter open
bare mededeeling van belang kunnen worden geacht. 

Deze rubriek is ontzaehlijk ruim eu opent hare gast
vrije armen voor alles wat in de vorige rubrieken van 
het artikel is genoemd en niet genoemd en wat maar 
te eenigertijd voorgesteld of' aanbevolen zou kunnen 
worden. 

Men ziet, de wet is zoo vrijzinnig mogelijk; de eenige 
voorwaarde die zij stelt is, dat het medegedeelde van 
openhaar belang zij, en dat woord openbaar is hier ver
moedelijk gekozen om te voorkomen, dnt eenige Commissie 
van redactie het tijdschrift dienstbaar make aan eenig 
persoonlijk belang. 

Is die breidel voor de Commissie vau redactie theore

tisch heilzaam, in do praktijk heeft die Commissie teugel 
noch prikkel noodig gehad, omdat er in den regel bijna 
geen last was te vervoeren en er meer vrees bestond, 
dat zij zou verslappen door gemis aan, dau door over
matig werk. 

Het is treurig het te moeten erkennen, maar het 
is alsof art. 00 der wet niet bestond. 

In de eerste alinea van dat artikel leest men: 
»Iedere afdeeling benoemt uit hare leden eene Commissie 

tot verzameling van stukken, geschikt ter opneming in 
het tijdschrift der Maatschappij." 

Nu vertrouwen wij wel, dat elke afdeeling zulk 
eene stukken verzamelende Commissie zal hebben benoemd, 
maar hetzij die Coinmissiën geene stukken vinden, hetzij 
er werkelijk geene stukken zijn, een feit is het: dat de 
Commissie van redactie der Maatschappij bij voortduring 
en te vergeefs naar geschikte stof omziet. 

Wij vernemen, dat tal van bouwkundigen wel bereid 
zouden zijn tot inzending van teekeningen, maar dat zij 
in den regel opzien tegen het leveren van „tekst" en 
om die reden ook hunne teekeningen terughouden. 

Dit nu is zeer te betreuren en berust waarschijnlijk 
op een dwaalbegrip. 

De wet zegt nergens, dat teekeningen met eene een
voudige verklaring niet opgenomen worden en, voor 
zoover ons bewust, hebben de opvolgende Commissiën van 
redactie ook nimmer zulk eene beperkende bepaling ge
maakt, welke trouwens strijdig zou zijn met art. 42, sub. 
5 der wet. 

Wij geven toe, dat waar er sprake was van teekenin
gen tot nu toe altijd gedacht is aan gravures; ook dat 
dit een enkele maal aanleiding heeft gegeven een 
ingezonden stuk, door de Commissie van redactie niet 
van openbaar belang geacht, cn — tot dekking harer 
verantwoordelijkheid — aan het Bestuur voor te leggen 
en dan bij meerderheid van stemmen, minder geschikt 
tot plaatsing werd geoordeeld. 

Voor dergelijke stukken zou intusschen het denkbeeld 
der Rotterdamsche afdeeling: om ook de autographic voor 
de reproductie van teekeningen te gebruiken kunnen 
worden toegepast, evenals dit bij vreemde tijdschriften, 
vooral Engelsche, veelvuldig voorkomt. 

Wij achten het zelfs raadzaam dat voorbeeld te volgen, 
mits daarbij telkens herhaald worde wat in de Artt. 00 
eu 42 der Wet is geschreven, eu er teekenwerk voor open

bare mededeeling van belang worde ge leverd . 
Is het door de ondervinding van zoovele jaren ge

bleken, hoe weinig gebruik wordt gemaakt van de gelegen
heid, die de werken der Maatschappij geven tot het 
publiceeren van stukken, dau is er grond van het 
denkbeeld der Rotterdamsche afdeeling, om naast het 

bestaande een ander tijdschrift op te richten niet veel 
heil te verwachten. 

Daartegenover staat intusschen, dat men door min-
kostbaarheid en belangrijkheid, een aantal inteekenaars 
zal kunnen winnen en dat zoodoende het plaatwerk 
inderdaad niet alleen leven, maar ook in het leven 
blijven kan. 

Bestaat voor die hoop eenigen goeden grond, dan is 
dit o. i . eene afdoende reden om van de uitgifte van 
dit werk niet eene zaak op zich zelf te maken maar daar
mede het tijdschrift der Maatschappij te verrijken, waar
door dit in belangrijkheid zal winnen eu het belang dei-
Maatschappij worden bevorderd. Immers alleen een
dracht maakt krachtig; door zamenwerking komt men 
tot bloei. 

Men zou kunnen aanvoeren, dat door opname iu 
het tijdschrift van stukken als door de Rotterdamsche 
afdeeling bedoeld, het doel dat zij beoogt niet geheel 
wordt bereikt: omdat een aantal ledeu van de afdeelingen 
geen leden zijn der Maatschappij en deze, ingeval de 
uitgave door de Maatschappij werd bezorgd, van de ont
vangst verstoken zouden blijven. 

Dit zou intusschen geenszins onze meening zijn. 
Het komt ons voor, dat de uitgave zou kunuen vormen: 

een bijblad van de bouwkundige bijdragen en dat men 
daarvan aan de afdeelingen zooveel exemplaren zou kunnen 
afstaan, als zij voor hare leden noodig achten, behoudens 
latere verrekening der kosten. 

Het bezit van het bijblad zou allicht menigeen leiden 
zich ook het tijdschrift aan te schaffen en lid te wor
den der Maatschappij en deze, zoodoende over ruimer 
middelen kunnende beschikken, zou weder hare uitgaven 
kunnen verrijken, of gelden beschikbaar stellen voor een 
aantal onderwerpen waarbij het belang der bouwkunst 
en hare beoefenaren is betrokken, doch waarvan zij zich 
nu moet onthouden. 

Wij juichen dus het denkbeeld toe: op min kost
bare wijze teekeningen vnn bouwwerken te verspreiden, 
doch wij gevoelen geen sympathie voor de beperkte 
strekking van het denkbeeld, zooals het thans aan de 
hand wordt gedaan, noch voor de uitgifte daarvan door 
eeue vereenigiug vau afdeelingen, terwijl de Maatschappij, 
die feitelijk toch één is met de nfdeelingen, gebrek 
heeft aan voedsel voor haar tijdschrift. 

Het tweede middel om de onderlinge aanraking der 
afdeelingen te bevorderen, ziet de Rotterdamsche afdeeling 
in het houden van vergaderingen. 

Voor zooveel dit denkbeeld zamenhangt met dat dei-
uitgifte van een afzonderlijk plaatwerk, is dit volkomen 
logisch. 
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Hij het ondernemen van eene dergelijke zaak moet 
men nu en dan bijeenkomen; niet alles kan spoedig 
schriftelijk worden behandeld. 

Maar wordt het houden dier vergaderingen onnoodig 
wanneer het bedoelde plaatwerk niet door de nfdeelingen 
maar bij het tijdschrift wordt uitgegeven — verderfelijk 
zouden wij die vergaderingen achten, wanneer daarop, 
zooals de Rotterdamsche afdeeling reeds in uitzicht geeft, 
ook andere onderwerpen, het leven en den bloei van 
maatschappij en afdeelingen betreffende, werden besproken. 

Nu reeds hebben er twee jaarlijksche vergaderingen 
plaats. 

Is de belangstelling daarin zóó groot en worden de 
te behandelen onderwerpen zóó doorwrocht dat men voor 
meerdere vergaderingen meer belangstelling kan wach
ten ? Wij bctwjjfelen het, en verwachten in elk geval 
meer bloei voor de Maatschappij van twee belangrijke, 
dan van 3 of meer onbelangrijke vergaderingen. Alle 
krachten moeten dus veeleer ingespannen worden om 
bijeen te brengen dan om te verdeelen. 

Aan de voorstellen der Rotterdamsche afdeeling ligt 
intusschen misschien eene diepere gedachte ten grond
slag dan zoo oppervlakkig daaruit blijkt. 

Wij hebben ons afgevraagd of zij wellicht aan de af
deelingen meer invloed wil toegekend zien, zoowel op 
de keuze der te behandelen onderwerpen in de algemeene 
vergadering, als op die van in de Bouwkundige bijdragen 
op te nemen stukken ? 

Is dit werkelijk het geval, dan meenen wij dat daar
tegen volstrekt geen bezwaar is en dat uw Bestuur zich 
volgaarne bereid behoort te verklaren een daartoe strek
kend voorstel te onderzoeken en zoo mogelijk te onder
steunen. 

Het meerendeel toch van de Bestuursleden der Maat
schappij is met werkzaamheden overladen, en het zal 
gaarne de hulp aannemen van de leden der Maatschappij, 
buiten Amsterdam woonachtig, die zich daartoe bereid 
verklaren. 

Het Bestuur der Maatschappij krachtig te maken, het 
meer en meer te doen zijn de werkelijke vertegenwoor
diging van de velerlei belangen welke de Maatschappij 
heeft te behartigen, en tevens de vereeniging van perso
nen waaraan de meerderheid der leden de behartiging 
van die belangen wil toevertrouwd zien, is veeleer een 
middel om de Maatschappij te doen bloeien, dan het op
richten van een tweede bestuur van eenige gecombineerde 
afdeelingen, vermits dit bijna onvermijdelijk aanleiding 
tot tweespalt zal geven en Maatschappij en Afdeelingen 
beiden zal schaden. 

De vraag is slechts hoe aan de Afdeelingen dien in
vloed te geven ¥ 

We zouden behoudens regeling der onderdeelen, in be
ginsel er geen bezwaar in zien, dat uit elk der Afdeelingen, 
welke dat mochten verlangen, een lid wierd aangewezen 
om de Commissie van Redactie bij de zamenstelliug van 
bet Bijblad tot de bijdragen bij te staan. Zelfs zien 
wij er geen bezwaar in het uitzicht te openen op 
bet doen van een voorstel, om die leden der Afdeelin
gen — mits leden der Maatschappij zijnde — te doen 
deelnemen aan het Bestuur der Maatschappij in zijn ge
beden omvang. 

Tegen de uitvoering van dit laatste denkbeeld is voors
hands een wettelijk bezwaar, omdat Art. 4 der Wet, 
eerst nog onlangs gewijzigd, bepaald: hoe het Bestuur 
is zamengesteld en dit artikel derhalve wijziging zou 
behoeven; het eerste daarentegen, kan zonder wijziging 
der Wet worden verwezenlijkt. 

Een practisch bezwaar zouden de kosten kunnen op
leveren aan het reizen en verblijven dier, buiten Amster
dam woonachtige, Bestuursleden verbonden. 

De Afdeelingen intusschen, die op vertegenwoordi
ging in het Bestuur prijsstellen, zullen o. i . deze kosten 
gaarne dragen, terwijl de Afdeelingen die daartoe, uit
hoofde van een te gering ledental, niet bij machte zijn, 
zich tot het kiezen van een gezamenbjken vertegenwoor
diger zouden kunnen combineeren. 

Dit denkbeeld achten wij vrijzinniger en waardiger, 
dan dat wat de voorstellen der Rotterdamsche Afdeeling 
doen o n d e r s t e l l e n , en mocht de wensch naar 
ruimere vertegenwoordiging zich inderdaad openbaren, 
dan behoort uw Bestuur o. i . het initiatief te nemen tot 
het doen van de daartoe strekkende voorstellen. 

In verband met het bepaalde in Art. 63 der Wet, zou 
dit evenwel niet kunnen geschieden dan in het jaar 
1880 — tenzij 50 leden in den wensch naar zoodanige 
hervorming deelden; doch het komt ons voor dat dit 
onderwerp krachtens Art. 49 sub 11, zeer wel op de eerst
volgende algemeene vergadering kan worden besproken, 
in verband met het voorstel Rotterdam, welk laatste 
echter niet tot eene stemming aanleiding kan geven, 
vermits het niet door het vereischte aantal leden is 
onderteekend (Art. 61) en dus het karakter van een 
wettig voorstel mist. 

Na het voorafgaande achten wij het onnoodig, het 
mede ingezonden Concept-reglement in detail na te 
gaan. 

Het beginsel van vereeniging en vertegenwoordiging 
der Afdeeling naast en los van iet Bestuur is o. i . ten 
eenenmale te veroordeelen en in strijd met Art. 6 dei-
Wet; het verdient derhalve geen ondersteuning; in, met 
en deel uitmakende van dat Bes/uur kan het goede 
vruchten dragen. 
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Mocht uw bestuur in onze zienswijze deelen, dan hebben 
wij de eer het te adviseeren: 

1°. de Rotterdamsche afdeeling, ouder dankzegging 
voor de door haar genomen moeite, opmerkzaam 
te maken: dat bare denkbeelden, als niet door 
het vereischte aantal leden onderteekeud, niet als 
een wettig voorstel kunnen beschouwd worden 
(Art. 61) en derhalve iu de eerstvolgende Alge
meene Vergadering slechts behandeld mogen 
worden als eene mededeeling die niet tot stem-
miug aanleiding geeft (Art. 49); 

2". die denkbeelden, mochten ze ter sprake gebracht 
worden, op de boven aangegeven gronden te be
strijden en daar tegenover te stellen de meer vrij
zinnige en ruime denkbeelden door ons daartegen 
aangevoerd en te onderzoeken of die genoegzamen 
bijval vinden om te gelegener tijd aanleiding te ge
ven tot eenig voorstel tot wijziging van enkele bepa
lingen der wet (Art. 63); 

3°. voor te stellen, dat de Algemeene Vergadering 
besluite: 

a. dat er van wege de Maatschappij zal worden uit
gegeven, en afzonderlijk verkrijgbaar gesteld, een 
Bijblad tot de Bouwkundige Bijdragen o. in. be
stemd voor teekeningeu en schetsen, die minder 
geschikt worden geacht voor opname in de gewone 
Bouwkundige Bijdragen ; 

b. dat, voor de uitgifte van dat Bijblad, aan de 
Comm. van Redactie zal worden toegevoegd, een 
lid van elke Afdeeling, die aan de bewerking 
van dat Bijblad inoclit verlangen deel te nemen; 

r. dat de reis- en verblijfkosten, door die toegevoegde 
leden te maken, voor rekening komen van de 
deelnemende Afdeelingen en van het Bijblad, elk 
voor de helft. 

De Sub-Commissie benoemd in de Bestuurs
vergadering van 7 April 1877. 

J . G. V A N NIFTRIK. 
A. L. V A N GENDT. 
BERGSMA. 
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MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Toelichtende Beschrijvingen, 

belioorendo bij de ontwerpen v a n een VORSTELIJK VERBLIJF i n de nabijheid v a n eene groote stad, 

op de 1" Pr i j svraag , uitgeschreven in het jaar 1875. 

a. Het Ontwerp, gemerkt « A r b e i d adelt", inge
zonden door den Heer r. o. A. FOL te Rotterdam, waar
aan een accessit met / 250 is toegewezen. 

Plaat I en II. 
De Ontwerper stelt zich voor alle groote en kleine 

vertrekken, gangen enz. behoorlijk in aanraking te stellen 
met de buitenlucht om ventilatie en licht te hebben, 
tevens zorg dragende dat de gemeenschap tusschen de 
verschillende deelen van het gebouw zoo voldoende moge
lijk zij. Van daar de vier binnenplaatsen, die ieder hunne 
afzonderlijke bestemming kunnen verkrijgen. Ook is eene 
inwendige gemeenschap aangenaam en tevens nuttig, met 
het oog op het eventueel ontstaan van brand als ander-
sints. Hij beeft getracht zoowel in de gevels het monu
mentale voor een Paleis als het sierlijke voor een lust-
of buitenverblijf te verkrijgen. Hij meende daarom den 
toegepasten bouwstijl, in verband gebracht en vrij bewerkt 
naar de begrippen van den tegenwoordigen tijd, de 
meest geschikte bevreesd als hij was anders te veel 
in stijl en vormen te zullen komen die ons herinneren 
aan de verblijven der Vorsten in de middeneeuwen. 

Het inwendige heeft hij zoodanig gedacht dat de ver
sieringen het meest door verscheidenheid het oog blijven 
boeien, zonder te haken naar effect, doch met behoud 
van het karakter dat door de bestemming van het ge
bouw wordt voorgeschreven. 

Ontwerper meent, dat in het programma de opgave 
tot het aanbrengen van een schilderijenzaal ten onrechte 
ontbreekt. In de overtuiging dat in een Vorstelijk ver
blijf geen kunst-galerei of iets van dien aard mag gemist 
worden, is hij daarop bij de indceling bedacht geweest 
en heeft daaraan een plaats toegewezen. 

Verdere toelichting acht hij overbodig, daar de plannen 
met de renvooien verdere aanwijzigingen onnoodig maken. 

b. Het Ontwerp gemerkt «Pro Rege et P a t r i a " , 
ingezonden door den Heer J . 11. SCHMITZ JR. te Amster
dam, waaraan een accessit met / 250 is toegewezen. 

Plaat III en IV. 
Het Ontwerp omvat: 

H e t S i t u a t i e p l a n 
dat verdeeld is als volgt: Over de volle breedte 

van het Paleis is een groot voorhof, gesloten aan 

de voorzijde door een monumentaal hek; ter weers
zijden de stalgebouwen, elk voor 20 paarden met wonin
gen voor de stalmeesters, koetsiers, palfreniers en ander 
dienstpersoneel; een breed afrid geeft toegang tot den 
monumentalen overdekte inrijgang naar de eerste of 
hoofd-verdieping. Tot scheiding tusschen de stalgebouwen en 
het Paleis zijn aan weerszijden portieken aangebracht, die 
toegang geven naar het park en de aanlegplaats voor 
booten. De paviljoenen nan de noordzijde zijn de vorste
lijke paviljoenen, ingericht voor de vertrekken van den 
Koning en de Koningin met gevolg. De groote vleugels 
een geheel uitmakende met de hoofdfacade, bevatten de 
receptie-indeeling, waar in het middengedeelte de groote ves
tibule met eene daarachter gelegene halfrond uitgebouwde 
audiëntiezaal ligt. Het park is versierd met beelden, planten 
en bloemenkassen, vijver, en verder is alles aangebracht 
wat tot versiering en veraangenaming kan bijdragen. 

P l a n v e r d e e l i n g , v e r d i e p i n g ge l i jks t raa ts . 

Aan de hoekpaviljoenen der hoofdfacade ziju ingangen 
voor het dienstpersoneel en het publiek; ruime vestibules 
geven toegang naar de couloirs of corridors, waar langs 
gelegen zijn de vertrekken en woningen van liet dienst
personeel. Eene dwarsgalerij (K) verleent toegang tot 
de linnenkamers, wasscherij, keukens, de provisie- en 
wijnkelders, de trappen met de hootd-vestibule, naar de in 
verbaud staande bergplaatsen, kabinetten met privaten, 
machinekamers voor twee calorifères, die de receptie-
indeeling verwarmen, een droogkamer, eetzaal voor het 
dienstpersoneel en kolenkelders. Twee ronde dienst
trappon aan de zijde der linnenkamers en keukens leiden 
naar de hoofd-verdieping. Langs de lange corridors over de 
diepte van het gebouw, bevinden zich nog behalve de 
woningen van het dienstpersoneel, afsluitbare diensttrappen 
die tot alle verdiepingen toegang verleenen en machinekamers 
voor calorifères die de lastige tusschonvakkon verwarmen, 
badkamers, passage naar de aanlegplaats, bergplaatsen 
voor brandstoffen en kolenkelders. In het middengedeelte 
bevind zich een groote ronde tuinkamer, waar aan beide 
zijden open galerijen uitloopen met passages in verband 
staande met de vorstelijke paviljoenen. Aan de corri
dors zijn uitgangen aangebracht om in de groote binnen-
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plaats zoowel als iu het park te komen. Eeu groot 
ruiterbeeld versierd het middengedeelte van den in vakken 
afgedeelden marmeren binnenhof. Onder den hoofdingang 
naar de eerste verdieping bevinden zich de kamers 
voor den officier van dienst en de militaire wacht. 

V e r d e e l i n g der eerste ve rd iep ing . 

Een monumentale stoep geeft toegang naar den hoofd
ingang van het gebouw. Vier kolosale leeuwen schijnen 
den afrid te bewaken die toegang verleent tot een 
breeden overdekten inrij, rijk versierd met beelden en reliefs. 
Paar achter is eene ruime vestibule, dienende als anti
chambre, waaraan eene spreekkamer grenst cn links de 
monumentale trap die naar de tweede étage toegang 
geeft. Van de vestibule ontwaard men eene breede dwars-
galerij ; in het front de audiëntiezaal met de dans- en 
eetzalen en aan beide zijden de receptiezalen met toilet
kabinetten en de conversatiezalen, die de hoeken vormen 
der aan de zuidzijden voorspringende paviljoenen. Ter 
weerszijden van die galerij zijn : cene tweede spreekkamer, 
garderobes eu kabinetten met privaten, eu twee doorgaande 
galerijen over do geheele diepte van het gebouw toe
gangen verleenende tot verschillende zalen als : rookzalen, 
speelzalen, leeszaal, concertzaal met orkest en bibliotheek, 
daarbij gelegen de twee doorgaande afsluitbare diensttrap
pen (T) waarnevens weder privaten en kabinetten. De twee 
hoekpaviljoenen bevatten de woningen van het koninklijk 
echtpaar: bestaande in afzonderlijke zit- werk- slaap- en 
toilet-vertrekken met de noodige kabinetten voor het 
dienstpersoneel; eindelijk badkamers, garderobes, enz. De 
étages vnn deze paviljoenen zijn afgescheiden en die
nen op de entresol voor kabinetten van het dienstperso
neel. Eene dubbele passage voert het koninklijk echtpaar 
naar den wintertuin en de open galerij, gelegen in het 
rondo middenfront, uitzicht gevende op het park. Trap
pen aan beide zijden der passages, verleeneu voor het 
koninklijk echtpaar toegang tot het park. 

P I an v e r d e e l i n g der tweede v e r d i e p i n g . 

De monumentale marmeren trap leidt naar de tweede 
verdieping tot eene ruime vestibule, waaraan grenzen 
eene conversntiezaal en het terras boven den overdekten iu-
i-id. Langs deze vestibule is eene dwnrs-galerij die toe
gang verleend naar de vertrekken der prinsen en prin
sessen. Deze bestaan in slaapvertrekken, salons en werk-
kabinetten; ook privaten, garderobes en verdere gemakken; 
in de daarbij gelegen kamers voor hun gevolg en dienstper
soneel met daarbij noodige privaten, benevens logeer
kamers en salons voor vorstelijke personen met de noodige 

kabinetten voor het dienstpersoneel. De étage der hoek
paviljoenen heeft entresols, waarboven gelegen zijn de 
vertrekken voor het verdere gevolg en dienstpersoneel. 
De audiëntiezaal gaat zoowel door deze nis door de vol
gende zolderverdieping. Twee galerijen door de geheele 
diepte verleeneu toegang naar speelzalen, conversatiezalen, 
rookzalen en werkvertrekken. In de nabijheid zijn privaten 
en toilet-kabinetten, doorgaande in dc paviljoenen. De 
vertrekken voor de kamerheeren zijn rechts, die voor de 
hofdames links niet de noodige badkamers en de trap 
naar de entresol voor het dienstpersoneel en de garderobes. 

Op de zolderverdieping bevinden zich de kamers voor 
het ondergeschikt dienstpersoneel: als lakeien, kameniers, 
enz., beuevens de verdere gemakken als : zolders, berg
plaatsen, doorgaande diensttrappen, privaten en kabinetten. 
De monumentale gevels zijn opgetrokken van zandsteen 
en verschillende marmersoorten. Alle versieringen, beelden, 
leeuwen en reliefs van franschen steen evenals de schoor-
steenen buitendaks en de ventilators. De hoofdfaeade is 
versierd met beelden van de kracht met deu strijdknods, de 
hoop met het anker ; verschillende wapenschilden in de frie
zen kenmerken het vorstelijk verblijf. Aan de zijfuoude 
kroont de trioiuph het groote zijpaviljoen ; twee beelden vor
men de hoeken, de majesteit en de pracht staande op voet
stukken. Twee koepelvormige torens, een op de audiëntiezaal 
en eeii boven de hoofdvestibule, kroonen het gebouw. De 
daken zijn met leien gedekt, gekroond met sierlijke bronzen 
ornamenten; de kleinere dakvensters zijn van brons ook 
de hoofdkaudelabres op den overdekten inrid met bijbehoo-
rende beelden. De breede stoep is van hardsteen, de ver
schillende vestibules alsook de hoofdtrap van statuair mar
mer, zoo ook de audiëntiezaal met schakeering van verschil
lende marmersoorten alsmede alle corridors en gangen 
van de verdiepingen. De bal- en eetzalen, receptie- en 
conversatiezalen zijn rijk beschilderd en vorstelijk gemeu
beld. In de eetzaal zijn buffetten aangebracht. Boven 
in de balzaal bevindt zich het orkest voor muziekanten, 
cene spiltrap buiten de zaal geeft daaraan toegang. 
De verwarming en ventilatie geschieden door het stoom
systeem Gurneij. Vier calorifères geven de vertak
kingen van het buizennet aan door de verdiepingen en 
verschillende zalen. Door roosters in de lambriseeringen 
wordt de heete lucht verspreid, en de bedorven atmos-
pheer verwijderd door sterk trekkende buizen buiten 
het dak uitkomende, iu den vorm van schoorsteenen. 

Het gebouw is ontworpen in den stijl der Fransche 
renaissance. De ontwerper heeft getracht de konstructie 
te laten heerschen, terwijl de communication eu toegan
gen op gemakkelijke wijze zijn aangebracht. 

Het Bestuur, dat thans, na vele inspanning het Verslag der Algem. Vergadering 
bijeen heeft gebracht, moet tot zijn leedwezen mededeclen, dat van de Algemeene Bijeen
komsten op den 24<"> Mei en den fan September 1877, beide te Amsterdam gehouden, geen 
aanteekeningen voorhanden zijn, waaruit met eenige zekerheid een juist Verslag is op 
te maken. 

Ofschoon het nut dier bijeenkomsten, vooral voor de leden die verhinderd werden 
daaraan deel tc nemen, is te loor gegaan, erkent het Bestuur met genoegen dat het Verslag, 
bevattende de geschiedenis onzer Maatschappij, behouden gebleven is: gaarne brengt het 
hier den dank aan allen die daartoe hebben medegewerkt. 

A M S T E R D A M , Juni 1878. Namens het Bestuur der M. t. b. d. Uk. 

J. G. VAN NIFTRIK, Voorzitter, 
P. J. MOUTHAAN, Secretaris. 

VERBETERING V A N DE B E L A N G R I J K S T E D R U K F E I L E N 
voorkomende in het eerste vel druks van het Verslag der 35* Algemeene Vergadering 

O O O O 

Regel 0 van het bovenschrift, atant: gehouden den 2ten Mei 187?; lees: 
den 2lcn Mui 1877. 

Pagina 6, regel 18 staat: artikelen; lees; pogingen. 

n 7, „ 5 eu 6 „ uwe goedkeuring te vragen op dc uitvoering der; 
lees: U mede tc deelen, dat uitvoering is gegeven aan de 

„ 7, reg. 20 v. o. staat: hij; lees: hij. 

„ 10, „ 17 v. b. , zullen „ zal. 

„ 10, „ 6cn7v.o. „ bij eene volgende Vergadering voorgoed in 
de wet kan «orden opgenomen; lees: iu cene volgende ver
gadering tot eene beslissing te kunnen brengen. 

„ 10, reg. 8 V. o. staat: die; lees: drie. 

11, II 15 v. b. ,. besloten; lees: voorstellen. 

Pagina 11, rej .18 V b. staat: zeggen; 1 •es: kennen. 

H 11, ff 5 V. O. ontrukt; n door den dood ontruk 

w 13, » 19 V. O. n hen; a die medebestuurders. 

II 13, 16 V, O. - afzijn; ,i afwezigheid, 

tl 13, » 8 V. O. vermeerden; „ vermeen!. 

M 1t, » 7 V. b. dit; i, dit oulslng. 

II 1*. 11 V. O. ter; „ ter zijner. 

H 15, 1, 8 V. b. „ 2—3; . 4—5. 

It 15, > 14 V. b. „ 27° eu 28e; 28» e B 20c 

n 15, » 22 V. 0. L. O. A. TOL ; lees: F. o. A. POL. 
» 16, 10 V. O. „ 20=; lees: 10c. 



Bijlagen tot dc „Bouwkundige Bijdragen" Deel XXIV, Stuk 3 en 4. 

M A A T S C H A P P I J 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

VAN DE 

ZES-EN-DER T I G S T E A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G 

EN DE 

Twee-en-dertigste Algemeene Bijeenkomst van Leden, 
GEHOUDEN 1)EN 22«ten EN 23stm MEI 1878, IN HET LOKAAL „Bellevue" TE AMSTERDAM; 

BENEVENS DAT DER 

ZEVEN-EN-DERTIGSTE (BUITENGEWONE) ALGEMEENE VERGADERING 

EN DE 

Drie-en-dertigste Algemeene Bijeenkomst van Leden, 
GEHOUDEN DEN i"c.. SEPTEMBER 1878, IX HET GEBOUW VOOR ..Kunsten en Wetenschappen" TE UTRECHT. 

AMSTERDAM. 

L. VAN BAKKENES & C°. 
1878. 



X 1ST ZEE O TT ID. 

18. 
20. 
21 

22. 
22. 
23. 
24. 
24. 
24. 
28. 

Bijlage 

Versing van de Zes en Dertigste Algemeene Vergadering 
Toespraak vnn den Voorzitter "lz. 1. 
Verslag van den Secretaris » 
Onderzoek cn goedkeuren der Rekening cn Verantwoording 
Verkiezen van nieuwe Bestuurders • 
Uitslag der uitgeschreven prijsvragen 
Bepaling der plaats voor de 83" Algemeene Bijeenkomst 
Mcdedecling omtrent het Bouwmeestersfonds 
Vaststellen der bcgrooting voor het jaar 1879 
Voorstel omtrent het Bijblad der Bouwkundige Bijdragen 
Mcdedecling der Commissie voor het Onderwijs 
Discussicn in het belang van de bloei der Maatschappij 
Tentoongestelde teekeningen, platen, enz 

Rapport der Commissie vau bcoordeeliug over dc Ontwerpen, ingezonden volgens programma van 1870 

Uittreksels van de Verslagen der Afdeelingen 
Brief der Commissie vnn het Bijblad der Bouwkundige Bijdragen 
Bcgrooting van Ontvangsten cu Uitgaven voor het jaar 1S79 
Algemeene staat van Ontvangsten cn Uitgaven over het jaar 1877 
Brief van den Raad van beheer vau het Bouwmeesters-fonds 
dc Twee cn Dertigste Algemeene Bijeenkomst der Leden 

Toespraak van den Voorzitter Blx. 76. 
Behandelde vrngen: 

vraag: Wat moet er gedaan worden, om tut unulecren van liet ambacht en liet verkrijgen van een grooter aantal 
degelijke werkbazen en werklieden bevorderlijk tc zijn? In hoeverre moet het Rijk zich het ambnehtsonder-
wijs voor dc meer- cn minvermogende lnndgcnooten aantrekken? Houdt Nederland in deze gewichtige aange
legenheid gelijken tred met andere staten? cn 

Hoedanig worden de verschillende ambachten in onze dagen uitgeoefend? Is er bij vroeger vooruitgang op 
tc merken? Welke misbruiken behooren met kracht te worden tegengegaan? > 77. 
Wat behoort men te verstaan door „nationale bouwkunst." Heeft eene zoodanige kunst in vroeger tijden be
staan of bestaat zij nog; zoo ja, bij welke natiën? Welke kenmerken strekken daarvan ten bewijze cn bestaat 
er mogelijkheid, dat zoodanige knust zich in onzen tijd, cn meer bepaald bij onze natie, ontwikkclc? welke 
zijn daartoe de voorwaarden? en 

Op welke hoogte staan thans in Nederland dc monumentale- cn de burger-bouwkunst, vergeleken bij die 
van voor 2 ii 3 eeuwen? * 81. 
Is het bekend, dat waterglas voor waterdichte wraken wordt gebruikt bij de samenstelling van metselspeciën 
in plaats van tras; zoo ja, hoe zijn dc uitkomsten? n 92, 
Welke uitkomst* u heeft men verkregen bij het gebruik vnn kunstmatige straatkeien cn trottoirstcenen, zoo
wel uit het oogpunt vnn duurzaamheid nis miukostbanrheid? » 93. 
Hoedanig moet men tc werk gaan bij het restnureeren van bouwwerken iu verschillende stijlen en tijdvakken 

wdP „ 96. 

Blz. 1—30. 

Verslag 

I. 

II. 
III. 
IV. 
V. 

VI. 
van 

le vr 

4c 

Se 

6e 

7e 

gebouwd 
Het kunstmnraicr (met name het Marezzo marmer uit Antwerpen) is in dcu laats ten tijd bij bouwwerken 
iu ons land aangewend. Is dit materiaal tegen ons vochtig klimaat bestand; welke eigenschappen zijn daar
aan toe te kennen, cn in welke verhouding staan de kosten tegenover het gebruik van marmer? 

29-
37-
67-
71 

36. 
68. 
70. 
72. 

73— 74. 
75— 76. 
75—116. 



9c vraag 

10c 

Ue 

12c 
Verslag de 

Is asphaltbedckking voor ilc rijwegen in steden aanbevelenswaardig, vooral met het nog op het meermalen 

voorkomende openbreken vour fas, waterleidingen, cm.? Bk 
Dc Gothische bouwstijl wordt door sommigen bewonderd, door anderen minder voortreffelijk geoordeeld, om 

iu algemeenen sin te worden toegepast. Wat bezit deze bouwtrant, dat eigenaardig is voor onze dagen, eu 
waartegen behoort bij het aanwenden daarvan tc worden gewaarschuwdP i> 
Het meer cn meer toenemende verkeer met rij- eu voertuigen in groote steden cn dc zucht naar snel en 
gemakkelijk vervoer stellen steeds hoogere eischcn tot verbetering van de straatbedekking; welke middelen 
zijn iu het buitenland en alhier aangewend om aan die eischcn tc gemoet tc komen, cn nat heeft de on
dervinding daaromtrent geleerd? n 
Hoedanig worden de verschillende bouwambachten in onze dagen uitgeoefend? Is er bij vroeger vooruitgang 
op te merken? Welke misbruiken behooren met kracht tc worden tegengegaan? 

Zeven cn Dertigste (Buitengewone) Algemecne Vergadering en der Drie cn Dertigste Algemeene Bijeenkomst 
Toespraak van den Voorzitter 
Besluit omtrent het Bijblad der Bouwkundige Bijdragei 

Behandelde vragen: 
Welke afdoende middelen zijn aan tc wenden, om de voortplanting van liet geluid cd' de gchoorighcid, van 
boven cn «aast elkander gelegen vertrekken, te verhinderen of onschadelijk te maken? 
Verschillende steden in ons vaderland breiden zich uit; ten einde die uitbreiding regelmatig te doen geschie

den, worden plannen ontworpen. Welke zijn de voorwaarden, waaraan die ontwerpen moeten voldoen? . 
Is dc meening gegrond, dat de Maatschappij lot Bevordering der Bouwkunst tc weinig voldoet aan hare roe
ping? Zoo ja, wat is tot verbetering te doen? • • 
Welke voor- cn nadeden zijn ondervonden bij het, in dc laatste jaren toegepaste, groot formaat van m i t-

selsteeuen? 
Verdient het aanbeveling, dat de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in bet vervolg belooningen 

toekent voor uitgevoerde bouwwerken, die wegens bijzondere kunstwaarde uitmunten? 

Op welke wijze knn in ons land het verband, tusschen dc bouwkunst eu de andere beeldende kunsten, ver

beterd worden? 
Knn cn mag het kunstonderwijs, zoo als dit over het algemeen wordt begrepen, op de ambachtsscholen, zoo 

als die in Nederland beslaan, worden gegeven? 
Is het niet beter goed tc leeren construccreu cn daardoor waarheid iu het karakter van onzen bouw te erlan

gen, dau oude, ons min of meer bekende, motieven aan tc bevelen? 

Toelichtende beschrijving bij het Ontwerp vau ccne Synagoge voor eene groote stad, op de eerste1 prijsvraag van hel jaar 1876, 

ingezonden door de heer J . II. SCHMITZ Ju., te Amsterdam 
Memorie vau Toelichting bij het ontwerp van een Abattoir voor eene provinciestad, op «'<• pr'jsvrpng van hel jaar 1870, 

ingezonden door den heer A. BHANS, tc Rotterdam 

Ie vraag 

3c 

5c 

Cc 

7e 

8e 

104. 

1 0 0 . 

li)7. 

111. 
lllz. 115—141. 

Blz. 117. 
. 119. 

122. 

127. 

130. 

130. 

133. 

138. 

140. 

1 4 2 . 

115. 

1 4 7 . 

A L G E M E E N A L P H A B E T I S C H R E G I S T E R 

V I E R E N T W I N T I G S T E D E E L 
DER 

B O U W K U N D I G E B I J D E A G E N . 

De met een * gedrukte cijfers wijzen de bhuhijden of kolommen aan in de Verslagen der 36s£f Algemeen* Vergadering en '&%ste Bijeenkomst d 
Leden, der Zlste (buitengewone) Algemeene Vergadering en der 'A'iste Algemeene Bijeenkomst, welke Verslagen als bijlagen aan deel 24 lijn toegevoegd. 

Adres, aan den Minister van Binncnlandsehe Zaken, door het bestuur 
der Maatschappij ingezonden, 277. 

Afdee l ingen der Maatschappij . Toestand van de — 14*, verslagen 
der handelingen van de — 37. 

AKEN. (p. A. VAN) neemt deel aan <lc werkzaamheden der afd. Leiden 43*. 
Ami)achtsonderwijs. De vraag: Wat moet cr gedaan worden, om het aan

leeren van het ambacht en het verkrijgen van een grooter aantal degelijke 
werkbazen en werklieden bevorderlijk te zijn? In hoeverre moet het Kijk 
zich het — voor dc meer- en minvermogende landgenooten aantrekken? 
Houdt Nederland in deze gewichtige aangelegenheid gelijken tred met 
andere staten? wordt behandeld door den heer VAN ROOSMALEN 77*; de 
Haagsche afd. 7&*; en de heer LEETMAN, 80*. 

Amsterdam. Verslag der werkzaamheden van de afd. — over 1877, 37*. 
Feestviering vau het 25-jarig bestaan der afd. — 37*. 

Amsterdam. Een cn ander over de uitbreiding van — door N . REDEKER 
BISDOM, 1S3. 

Arnhem. Verslag der werkzaamheden van dc afd. — over 1877, 39*. 
Asphal tbedckking . Devrang:Is — voorde rijwegen in steden aanbeve

lingswaardig, vooral met het oog op het meermalen voorkomende open
breken voor gas-, waterleidingen, enz.? word beantwoord door de Haag
sche afd. 104* en dc heer VAN NIÏTRIK, 104*. 

nliede der afd. Rotter-BAUREN (j. i i . A. VAN) neemt deel aan dc werkzaa 
dam, 58*. 

ÜAUER (G. II.) neemt deel aan dc werkzaamheden der Haagsche afd. 63*. 
JJEMJWIIES neemt deel aan dc werkzaamheden der Haagsche afd. 04*. 
Begroot ing van ontvangsten en uitgaven voor de Maatschappij 

over 1879, 71*. 

BULLING WOUT (J. c) neemt deel aan dc werkzaamheden der afd. Rotter
dam, 58*, 62*. 

Be looningcn. Dc vraag: Verdient bet aanbeveling, dal de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst ïn het vervolg — tockcut voor uitgevoerde 
bouwwerken, die wegens bijzondere kunstwaarde uitmunten? beantwoord 
door de Haagsche afd. 134* cn besproken door dc heeren FOL, 135*; 
8AMCBE8, 135*, 13C*, 137*; VAN NIFTRIK, 13G*; 137*, 138* VAN ETFEGEB, 

LOOISEN en LELIMAN, 137*. 

B e o o r d c e l i n g der prijsantwoorden. Commissie van — 12*. 
Bestuur der Maatschappij , 8*; het — is thans aangevuld, 117*. 
Bestuurs Vergader ing . Bui tengewone — IC*. 
B i b l i o t h e e k der Maatschappij , 10*. 
B i sdom — N . REDEKER, neemt deel aan de werkzaamheden der aid. 

Amsterdam, 39*. 
BOERBOOMS (J. w.) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Arnhem, 40*. 
Bon w am ba e li t cn. Dc vraag : Hoedanig worden de verschillende — in 

onze dagen uitgeoefend? Is er hij vroeger vooruitgang op te merken? 
Welke misbruiken behooren met kracht te worden tegengegaan ? word 
behandeld door dc Haagsche afd. 78*; de heeren: LELIMAN, 111*, 112*; 

VAN ROOSMALEN, ETT1NGER, lil*; cn ZEMEL, 112*. 

B o u w k u n s t . De Amerikaansche —, door de afd. Rotterdam ingezon
den, 239. 

Bouwkunst . De vraag: Wat behoort men te verstaan door „nationale"— 
Heeft ccne zoodanige kunst iu vroegere tijden bestaan, of bestaat zij 
nog; zoo ja, bij welke natiën? Welke kenmerken strekken daarvan ten 
bewijze, cn bestaat er mogelijkheid, dat zoodanige kunst zich in onzen 
tijd, cn meer bepaald bij onze natie, ontwikkelc? Welke zijn daartoe 
dc voorwaarden? cn dc vraag: Op welke hoogte staan thans in Neder
land dc monumentale — en dc burger —, vergeleken hij die van voor 
2 ii 3 eeuwen? worden behandeld door de Haagsche afd. 81*; de hh: 
LELIMAN, 88*; cn CUYPERS, 92*. 

Bouwkunst . Dc vraag: Op welke wijze kan in ons land het verband, 
tusschen dc — cn dc andere beeldende kunsten, verbeterd worden V 
schriftelijk beantwoord door dc Haagsche afd. 138*; en besproken door 
dc heeren LELIMAN en UAUER, 110*. 

Bouwkundig Onderwijs. Commissie voor het — 7*, 1G*. Inlich
tingen der Commissie omtrent hare verrichtingen in zake het — 24*. 

Bo uw 'in cc s tersfon ds. Het — wordt niet voortgezet G*. Dank door de
neer LELIMAN voor dc deelneming aan het — 22*. Brief van dc Hand 
van beheer van het — 75*. 

Bouwstij l . De vraag: Dc Gothische — wordt door sommigen bewon
derd, door anderen minder voortrcll'clijk geoordeeld, oni in algemeenen 
zin te worden toegepast. Wat bezit deze bouwtrant, dat eigenaardig is 
voor onze dagen, en waartegen behoort bij het aanwenden daarvan te 
worden gewaarschuwd? word besproken door de hecren LELIMAN en van 

R O O S M A L E N , 106*. 

BR A AT (A. E) . neemt deel aan dc werkzaamheden der afd. Hotter dam 
62*. 



R K A N D S M A J Z N . (u) behandeld zijn ontwerp van een nieuwen Waterweg 
tusschen Rotterdam cn Amsterdam, 46*. 

B R A N S , ( A . ) Bekroond cn Aeccssit voor de 2e prijsvraag, 21*; — Memorie 
van toelichting bij dat ontwerp, 147*. 

B R O E R S , (p. N . ) neemt deel aan de werkzaamheden der Afd: Utrecht, 66*. j 

Bijblad tot de « B o u w k u n d i g e Bijdragen." Werkzaamheden der l 
Commissie voor liet — 7*; zij wordt diligent verklaart, 24*; Rapport 
der Commissie voor het — 67*. Discussie en eindbesluit omtrent het — 119*. 

Bijeenkomst. Veralag der 32c Algemeene — van de Leden der Maat
schappij, te Amsterdam 75*. Verslag der 37e (Buitengewone) Algemeene 

Vergadering cn 33c Algemeene —te Utrecht 115*. 

Co nstr u e er e n. De vraag: Is het niet heter goed tc leeren — en 
daardoor waarheid in het karakter van onzen bouw te erlangen, dan 
oude, ons min of meer bekende, motieven aan te bevelen? schriftelijk 
beantwoord door de Haagsehe afd. en verdedigd door de heer LELIMAN, 
142*; ook schriftelijk behandeld door de Lcidsche afd. 143*. 

Correspondenten der Maatschappij , 8*. 
C R A M E B (II.) neemt deel aan dc werkzaamheden der Afd. Rotterdam, 57*. 
fREUGHTON (j. L . ) neemt d cl aan de werkzaamheden der afd. Leiden, 43*. 

K A M P (p. V A N D E E ) . Het overlijden herdacht Van — 42*. 
Ki.EitK D E R E U S (w. J . ) nccuit deel aan de werkzaamheden der afd. 

Utrecht, fifi*. 

K O K (J. F . ) neemt deel aan dc werkzaamheden der afd. Utrecht, 66*. 
KOK (w.) neemt deel aan dc werkzaamheden der afd. Leiden 43*. 
K R A M E R , (u. H E M O R I K . ) Bekroond voor dc 3e prijsvraag, 21*. 
K R U I J F F ( D . ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Utrecht 6C*. 
K u n stm armer. Dc vraag: liet—(met name het Marezzo marmer uit Ant

werpen) is in den laatsten tijd bij bouwwerken in ons land aangewend. Is dit 
materiaal tegen ons vochtig klimaat bestand; welke eigenschappen zijn 
daaraan toe te kennen, en in welke verhouding staan de kosten tegen
over het gebruik van marmer? word beantwoord door de afd. Amster
dam 08*; door de Haagsehe afd. 100*; en dc heer L E L I M A N , 103*. 

Kuns tonderwi j s . Dc vraag: Kan en mag het — zoo als dit over het 
algemeen wordt begrepen, op dc ambachtsscholen, zoo als die in Nederland 
bestaan, worden gegeven? schriftelijk beantwoord door de Haagsehe afd. 
141*; en besproken door de heeren L E L I M A N 141*, 142*; I J A U E R 141*; 
L0O1SEN 142*. 

DROOGLEVER FORTI*VN (r. M . ) neemt deel aan dc werkzaamheden der afd. 
Rotterdam, 57*. 

DUDOK DE W I T , neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Amsterdam, 89*. 
DU P O N T (ii. J . ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Rotterdam, 61* 

E W I J K ( J . P . J . V A N ) neemt deel aan dc werkzaamheden der afd. Leiden, 42*. 

L e d e n t a l der Maatschappij 3* 8*, 118*. 
Leiden. Verslag der werkzaamheden van de afd. — over 1877, 41*. 
L E L I M A N ( J . ii.) geeft een voorschot aan de maatschappelijke kas, 14*; 

— neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Amsterdam, 38*. 
L I N S E (ii.) neemt deel aan dc werkzaamheden der afd. Utrecht, GG*. 
i.iTii J R . (J . V A N ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. 's Gravenhage 

63*. 64* 
L i r i i (w. A . V A N ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Leiden 42*. 

Gebouw. Aankoop van het— Wijde Kapelsteeg tc Amsterdam, 7*, 13*. | 

Geldmiddelen . Verslag van den penningmeester over 1877 der —18*. 
Commissie voor het nazien der — 17*. IS*. 

G e l u i d of de gehoorighcid . De vraag: Welke afdoende middelen 
zijn aan te wenden, om de voortplanting van het — van boven cn 
naast elkander gelegen vertrekken, te verhinderen of onschadelijk tc 
maken? wordt beantwoord door dc Haagsehe afd. 122*; de heer L E L I 

M A N , 127*. 
Gemeente Werken te Dordrecht . De — door j . A . V A N D E R K L O E S ; 

lc gedeelte de Waterverversching, 1; 2e gedeelte het Ziekenhuis, 209. 
G E N D T . J R . ( J . G. V A N ) neemt deel aan de werkzaamheden vnn de afd. 

Utrecht, 66*. 
G I E 7 . E N ( I I . J . ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Leiden, 42*. 
G O O R (w. c. V A N ) bespreekt de beschilderde kap van dc hoofdkerk te 

Messina, 48*; over de toepassing der kunst aan openbare gebouwen, 51*; 
zinken dakbedekking, 58*; monster van selmursteen, 62*. 

G O S S C Ü A L K ( I . ) maant aan tot zuinigheid cn het stellen van hoogcre 
eischen voor de Maatschappij, 23*. 

's Gravenhage. Verslag der werkzaamheden van dc afd. over 1877, 62*. 

U E V V E L I N K ( l i . j.) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Arnhem, 40*. 
H U Y T I N K (G.) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Rotterdam, Gl*. 

I T Z ( D . J . ) Het overlijden herdacht van — C*. 
J A N S F N (w. J . ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Rotterdam, 02*. 
J O E K E S ( A . J . ) neemt deel aan dc werkzaamheden der afd. Amsterdam, 98*. 
I J Z E R E N ( J . V A N ) neemt deel aan dc werkzaamheden der afd. Rotterdam, C l * . 

M a a t scha p pij tot B e v o r d e r i n g der Bouw kunst. Dc vraag: Is 
de mcening gegrond, dat de — te weinig voldoet aan hare roeping? Zoo 
ja, wat is tot verbetering te doen? leid tot de conclusie van den heer 
L E L I M A N door dc leden bevestigd, 130*. 

M A R K S ( P . ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. loeiden, 42*. 
M A S E V S (j.) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Rotterdam 59*. 
M E S D A G ( M . ) neemt deel aan dc werkzaamheden der afd. Zwolle, 67*. 
Metse l s teenen. Dc vraag: Welke voor- en nadeelen zijn ondervonden bij 

het, in dc laatste jaren toegepaste, groot formaat van — ? schriftelijk 
beantwoord door de Haagsehe afd. 130*; dc heer V A N N I F T R I K 132*; cn 
besproken door de heer S A N C I I E S , 133*. 

M O U T H A A N ( P . J . ) is benoemd tot Secretaris der Maatschappij, 3*. 
M U L L E R ( j . li.) neemt deel aan de werkzaamheden der Haagsehe afd. 64*. 
Museum te Amsterdam. Interpellatie in de 2c Kamer der Statcn-Gcne-

raal over het — 259. 

ar. 
NiEUWENiiuis ( F . J . ) neemt deel aan dc werkzaamheden dernfd. Utrecht, 66*. 
N I F . V E R G E L D ( J . K . F . ) behandeld het onderwerp „Ventilatie zonder tocht" 50*. 
KiJLAND (A. ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Utrecht, 60*. 

Openbare Werken . Dc — van de vroegste eeuwen tot op den tegen
woordigen tijd, vertaald door F . J . K R O P , 87. 

P a a r d e n s t a l l e n , door c. H . P E T E R S , 113. 

Prijsvragen, Uitslag der — uitgeschreven door dc Maatschappij in 
1876, 12*; Rapport van beoordeeling der ontwerpen op dc — 29*; 
— uitgeschreven door dc Maatschappij in 1877, 157; — uitgeschreven 
door dc Maatschappij in 1878, 279. 

B E D E K E B B I S D O M ( N . ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Amster
dam, 83*; is geworden bestuurder der Maatschappij, 117*. 

R E 1 N D E R 8 sz. (B.) neemt deel aan de werkzaamheden der Haagsehe afd. 64*. 
R e k e n i n g cn V e r a n t w o o r d i n g over 1877, Commissie voor het 

nazien der — 17*, Verslag van den penningmeester en goedkeuring 
der — 18*. 

Restaureer en van bouwwerken . Dc vraag: Hoedanig moet men 
te werk gain bij het — in verschillende stijlen en tijdvakken gebouwd ? 
wordt besproken door de heeren L E L I M A N , 9G*, 98*; C U Y P E R S , 97*, 
98*; B E K G S M A , 97*, 98*; cn V O G E L , 98*. 

R O S E ( W . N . ) Het overlijden herdacht van — 5*, 44*. 63*; levenschets 
van — door J . J . c. D E W I J S , l G l . 

Rotterdam. Verslag der werkzaamheden van dc afd. — over 1877,44*. 
Prijsvragen uitgeschreven door dc afd. — 45*; Tentoonstelling van 
werkstukken door ambachtslieden in dc prov: N. cn Z. Holland ver
vaardigd, door dc afd. — 46*. 

». 
S A N C H E S ( D A N I K L J . ) gekozen als bestuurslid der Maatschappij — 20*; is 

geworden (2c Secretaris), 117*. 
S A N D E R S ( E I . F . ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Rotterdam, 62*. 
S A R A B E R ( E ) Het overlijden herdacht van — C * . 

S C H A A P ( J . w.) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Leiden, 42*. 
Schageti. Verslag der werkzaamheden van de afd. — over 1877, 6-1*. 
S C H M I T Z J R . ( J . II.) gekozen als bestuurslid der Maatschappij, 20*; — be

kroond voor dc lc prijsvraag, 21*; — is benoemd tot pennningmeestcr, 
117*1 Toelichtende beschrijving bij het bekroonde ontwerp op de lc 
prijsvraag van — 145*. 

S I N G E L S ( J . ) neemt deel aan dc werkzaamheden der Haagsehe afd. 03*. 
S P R I N O E R ( J . I. .) op zijn verzoek als Secretaris ontslagen, 3*. 
Steden in ons Vader land breiden zich u i t ; — Dc vraag: Ver

schillende — ten einde die uitbreiding regelmatig tc doen geschieden, 
worden plannen ontworpen. Welke zijn de voorwaarden, waaraan die 
ontwerpen moeten voldoen? word beantwoord door den Voorzitter, 127*; 
cn besproken door dc heeren: L E L I M A N , 129*; en V A N D E R T A S , 130*. 

Straat be dek k ing. Dc vraag: Het meer en meer toenemende verkeer 
met rij- en voertuigen in groote steden en dc zucht naar snel en gemak
kelijk vervoer stellen steeds hoogcre eischen tot verbetering van de — ; 
welke middelen zijn in het buitenland en alhier aangewend om aan die 
eischen te geinoct tc komen, cn wat heeft de ondervinding daaromtrent 
geleerd? word behandeld door de Haagsehe afd. 107*; en den Voor
zitter (de heer V A N N I F T R I K ) 110*. 

Staat vau Ontvangsten en V it ga ven. Algemeene — der Maatschappij 
over het jaar 1877, 73*. 

Straatke ien cn tro t to ir s tccnon . Dc vraag: Welke uitkomsten heeft 
men verkregen bij het gebruik van kunstmatige —, zoowel uit het 
oogpunt van duurzaamheid als van minkostbaarheid ? wordt behandeld 
door dc Haagsehe afd. 9S*; en dc hcor V A N N I F T R I K 95*. 

T A K ( O . B . V A N D E R ) deelt mede de prijsvraag voor een Raadhuis tc Ham
burg, 57*; overlijden van — herdacht door den Voorzitter, 118*. 

T A S . L Z . ( D . V A N D E R ) neemt deel aan dc werkzaamheden der afd. ' J Gra
venhage, 63*. 

T e n t o o n s t e l l i n g . Werken der Maatschappij op dc — te Philadelphia 
cn te Amsterdam 5*, 9*. 

Toespraak van den Voorzitter — op dc 36ste Algcmcccc Vergadering 
l * ; _ o p de 87ste (Buitengewone) Algemeene Vergadering en 88ste Alge
meene Bijeenkomst der leden, 117*. 

T R I C H T ( . . V A N ) neemt deel aan dc werkzaamheden der Haagsehe afd. 64*. 

C . 

Uitgave van Boek- cn P l a a t w e r k e n , door dc Maatschappij, 9*. 
Utrecht, aangewezen als dc plaats tot het houden der 33ste Algemeene 

Bijeenkomst, 22*; Verslag der werkzaamheden van dc afd. — over 

1877, 65*. 

vERDO.NCK ( J . J . F . ) Het overlijden herdacht van, — 0*. 

V E R H O O G ( A D S ) neemt deel aan dc werkzaamheden der afd. Leiden, 42*. 
Vers lag van dc werkzaamheden der Maatschappij over 1877, 8*. 
V O G E L (o. r.) neemt deel aan dc werkzaamheden der Haagsehe afd. 64*. 
V R I E S ( D . D E ) behandeld de symbolen aan dc kerkgebouwen der eerste 

christenen, 54*; dc electrische verlichting van fabrieken cn bouwter
reinen, 59*. 

w. 
W A D E N O T E N ( M . A . V A N ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Arn

hem, 40*. 

Waterglas. Dc vraag: Is het bekend, dat — voor waterdichte wer
ken wordt gebruikt bij de samenstelling van metselspeciën in plaats 
van tras; zoo ja, hoe zijn dc uitkomsten? word schriftelijk beantwoord 
door den afd. Arnhem, 92*. 

Woonhuis Het Eogclsche - , vertaald door B R U S S E , 33. 
Woonhuis in dc Plantage, door w. cn J . L . S P R I N G E R , 152. 
W I J K ( J . c. V A N ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. Rotter

dam, 57*. 

W I J S ( J . J . c. D E ) neemt deel aan de werkzaamheden der afd. 'i Graven

hage, 63*. 

Z . 

Zicol/c. Verslag der werkzaamheden van de afd. over 1877 — 66*. 



Bijlngen tot dc „Bouwkundige Bijdragen," Deel X X I V , stuk 1. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST 

V E R S L A G 
VAN DB 

ZES-EN-DERTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING, 
gehouden den 22 ! l'" Mei 1878, iu het lokaal B e l l e v u e te Amsterdam. 

Ter vergadering zijn tegenwoordig de Bestuurders: 
J . o. VAN NIFTRIK. Voorzitter; A . J. C. I. s. BERGSMA, Vice-
Voorzitter; tv J . MOUTHAAN, Secretaris; p. p. LAARMAN, 
2i' Secretaris; A. L. VAN GENDT, Penningmeester ; J . R. DE 
KRUUFF, J. II. LELIMAN eil JAC B . OLIE J" ' . 

Bovendien is de presentielijst geteekend door 48 leden, 
waaronder de correspondenten: H . P. VOGEL (den Haag) 
en B. BLANKEN {Hoorn), benevens de afgevaardigden 
der Afdeelingen: p. J . HUIBERS en N. REDEKEE BISDOM 
(Amsterdam), BERT BROUWER (den Haag), w. A. VAN I.ITH 
en w. c MULDER (Leiden), H . LINSE (Utrecht), w. c. VAN 
GOOR en ii. i . DUPONT (Rotterdam), J . G. J . VAN ROOSMALEN 
{Zwolle), terwijl de lieer H. p. VOGEL, tevens afgevaardigde 
was van de afdeeling den Haag. 

De Voorzitter opent de vergadering met de volgende 
toespraak. 

Mijne Heeren, hoog geachte medeleden! 

Aan den avond vau dezen schoonen Meidag, onder het 
genot van de zich verjongende natuur in een zaal waarin 
welsprekende taal den menseh zoo vaak herinnerd aan 
zijue hoogere bestemming en stemt tot opgewektheid of 
ernst, moge het ook ons gegeven zijn met vrolijken 
geest zamen te werken aan de behartiging van de be
langen waartoe wij hier zijn vergaderd: »de Bevordering 
der Bouwkunst''' 

Vereerd met de taak als uw voorzitter te mogen 
optreden, gevoel ik evenzeer de ernstige plichten mij 
daardoor opgelegd; het beleefd verzoek mij, in de uit
oefening dezer functie met uwen goeden wil te steunen 
zal zeker bij u allen weerklank vinden. 

Ontvangt van mijne mede-bestuurders en van mij de 
hartelijke welkomstgroeten te dezer plaatse en onzen 
dank voor de belangstelling door uw opkomst in onze 
Maatschappij betoond. 

Met een gemengd gevoel van vreugde en bedruktheid 
heb ik dezen dag te gemoet gezien. Met vreugde in het 
vooruitzicht van de aangename ontmoeting met zoovele 
bekwame mannen in ons vak, van het genot vele 
oude kennissen en vrienden weer te zien, en uit hunne 
degelijke mededeelingen nut en leering te trekken. Met 
bedruktheid daarentegen: omdat ik, onder persoonlijk 
schuldbesef, als hoofd van het bestuur de onaangename 
erkentenis afleggen moet dat in het verloopen jaar te
kortkomingen hebben plaats gehad. Gij zult mij, naar 
ik hoop, willen ontslaan van de pijnlijke opsomming der 
redenen waarom de geregelde gang van zaken, vooral 
de uitgifte onzer druk- en plaatwerken schade leed. Bui
ten de nalatigheid van hem, die geroepen was daarvoor 
in de eerste plaats te zorgen, droegen ook andere om
standigheden daartoe bij: waaronder voornamelijk het 
langdurig lijden en daarna het afsterven van onzen 
corrector tevens ons medelid den heer BRUSSE, in wien 
de Maatschappij een trouw en ijverig medewerker verloor. 
Bovendien moet. ik wijzen op den, in vele opzichten 
gejaagden en materieë'len tijdgeest, die slechts aan wei
nigen onzer de gelegenheid vrijlaat zich te wijden 
aan de vervulling van plichten niet onmiddelijk gelegen 
op den weg van onze beroepsbezigheden. 

Het is daarom dat ik het betreur, ofschoon de goede 
bedoeling van art. 11 onzer wet erkennend, dut door de 
gedwongen periodieke aftreding vaak de meest gewaar
deerde krachten uit het bestuur worden verwijderd; dat 
wij daardoor mannen verliezen die, bij goeden wil, den 
tijd hebben en den lust gevoelen zich met den gevor
derden ernst toe te leggen op de behartiging van den, 
niet zoo gemakkelijken, taak van bestuurder uwer Maat
schappij. 

Ik heb gemeend deze korte uiteenzetting aan de ope
ning onzer vergadering te moeten laten voorafgaan, op 
dat, naar ik hoop, de minder opwekkende feiten daarin 

I 
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vervat geen wanklank mogen geven bij onze verdere 
werkzaamheden. Het zij ons gegund om dezen avond en 
morgen vruchtbaar werkzaam te ziju aan den verderen 
opbouw van den tempel, gewijd aan de beoefening en 
bevordering der Bouwkunst. Brenge ieder onzer een steen 
daartoe bij en helpen wij elkander hij de versterking en 
verbetering van zwakke plaatsen, die zich in dat gebouw 
mogen vertoonen. 

Ik verklaar thans deze vergadering geopend, eu ver
zoek uwe welwillende aandacht bij de mededeeling van 
eenige feiten de geschiedenis betreffende uwer Maat
schappij, gedurende het afgeloopen jaar. 

Het Bestuur, zamengesteld zooals u kort na de Mei
vergadering iu bet vorig jaar is medegedeeld, onderging 
verandering door het op verzoek verleende ontslag aan 
den bestuurder secretaris de heer J. L. SPRINGES. Het 
heeft zeker bij u allen, die den heer MOUTHAAN kennen, 
een goeden indruk gemaakt, dat hij zich heeft willen 
belasten met het secretariaat. Vol vertrouwen mogen wij 
de vruchten afwachten van zijn ijverig pogen om met de 
medewerking van de overige bestuurders het achterstal
lige in te halen en den verderen geregelden gang van 
zaken te bevorderen, voor zooveel zulks van hem afhan
kelijk is. 

Onze waarde penningmeester, de heer VAN GENDT, be
heerde met zorg de financiën uwer Maatschappij. Dit zal 
u blijken uit de straks door hem over te leggen rekening 
en verantwoording. Ik betreur het, dat wij hem en den 
2c secretaris, den heer LAARMAN, uit onzen bestuurskring 
moeten zien heengaan. De beheerders van de Maatschap
pelijke bibliotheek, de heeren BERGSMA en OLIE, kweten zich 
met bekwaamheid van hunne taak, en brachten omtrent 
den staat onzer boekerij een belangrijk rnpport uit, met 
voorstellen waarvan de gevolgen zoo door verbetering 
van den catalogus, als anderszins u nader zullen ter 
kennis komen. De in het vorig jaar herkozen oud 
bestuurder, de heer LELIMAN, steeds met, jeugdigen ijver 
bezield voor de behartiging der belangen uwer Maat
schappij stond, nevens het jongste bestuurslid den heer 
DE KRUIJFF, de overige functionarissen met raad en daad, 
trouw ter zijde. De maandelijksche en vijf buitengewone 
bestuursvergaderingen, benevens de wekelijksche redactie 
bijeenkomsten, werden door velen getrouw bijgewoond. 

Ons ledental daalde in het vorig jaar van 053 tot 930 ; 
33 nieuwe leden traden toe, terwijl wij er daarentegen 
56 verloren door afsterven, bedanken en vertrek naar 
elders. Het bestuur besprak met de afgevaardigden van de 

afdeelingen in de op 23 April j . 1. gehouden gemengde 
vergaderingen, de middelen die aan te wenden zijn om 

J het ledental te vergrooten. Wij stellen ons voor met 
krachtige hand de toen besproken maatregelen te beproe
ven eu verzoeken u mijne heeren, voor zooveel zulks in 
uw vermogen is, die middelen te steunen en uwerzijds 
mede te werken tot het aanwinnen van nieuwe leden. 
Door meerdere verspreiding van onze werken zal het 
daardoor te stichten nut vergroot en tegelijk de Maat
schappelijke kas versterkt worden, en in staat zijn ter be
strijding van de uitgaven, voor de bevordering van ous 
doel zoo zeer noodig. Het is zeker uwer aandacht niet 
ontgaan dat op de aangeboden begrooting voor het 
volgend jaar weder, evenals op die van het vorige, voor 
hoogst belangrijke zaken, posten voor slechts ƒ 1.— (dat 
wil zeggen Pro Memoria), zijn uitgetrokken. Het belang 
onzer Maatschappij vordert dringend dat dit ouders en 
beter worde, doch daartoe is in de eerste plaats verbe
tering van de inkomsten noodig. 

Omtrent de werkzaamheden onzer correspondenten, den 
i ijver e i i de naauwgezetheid waarmede zij de Maatschappij 

buiten Amsterdam vertegenwoordigden, mag over het 
algemeen met lof worden gewaagd. Ik acht het mijnen 
plicht u te verzoeken daarvoor den dank uwer vergade
ring aan hen over te brengen. 

In onze afdeelingen vertoont zich op eene uitzondering 
1 na een gezond eu kernachtig leven. Vooral verheugen 

wij ons over de verjongde kracht waarmede de Amster-
damsche afdeeling in het laatste jaar is opgetreden. De 
verzilvering van haar bestaan, in het vorige jaar op 
gepaste wijze door haar gevierd, heeft gunstig gewerkt 
op hare ontwikkeling. Twee leden van het bestuur, 
daartoe uitgenoodigd, namen deel aan de herdenking 
van haar 25-jarig bestaan. De aangenaamste herinnering 
is daarvan achter gebleven, en zeker zullen velen uwer 
zich herinneren hoe zij zich op de September bijeen
komst, toen de afdeeling als gastvrouw optrad, met 
waardigheid kweet van hare roeping. Verdere bijzonder
heden omtrent deze en andere afdeelingeu zullen u straks 

! door onzen secretaris worden medegedeeld, terwijl hare 
verslagen voor zoo verre die zijn ingekomen hier ter uwer 
inzage zijn nedergelegd. Met welgevallen begroet het 
bestuur den bloei der afdeelingen. Het zal er naar 
streven nieuwe te stichten, want door haar kan, onder 
eendrachtige zamenwerking, het doel van deze Maat-

! schappij worden bevorderd en bereikt. Zij het ons daar-
• om vergund hier in het bijzonder aan de afdeelingeu te 

verzoeken zoo veel mogelijk steun te verleenen aan de 
uitgifte van onze boekwerken, opdat zooveel doenlijk, liefst 
door inzending van oorspronkelijke stukken, onze uitgaven 

j in belangrijkheid toenemen en alzoo ook in deze hot natio

naal karakter zoo getrouw mogelijk bewaard wordt. 
Zooals u bekend is had de Maatschappij het voorrecht 
op de wereld tentoonstelling, in 1876 te Phiadelphia 
gehouden, bekroond te worden. Het stoffelijk bewijs 
daarvan, ginds ten toon gestold, werd aan twee bestuur
ders in Juli van het vorig jaar te s' Ilage plechtig uit
gereikt. Uwe Maatschappij is op gepaste wijze vertegen
woordigd geweest op de tentoonstelling van Kunst, toe
gepast op Nijverheid, alhier in het vorige jaar gehouden. 
Wij hadden echter niet het geluk onze Maatschappij 
daar met lauweren bekroond te zien. 

De bestuursleden, de heeren VAN GENDT en OLIE, zij 
dank gebracht voor de nette wijze waarop zij. van de 
op die tentoonstelling ons toegestane ruimte, voor onze 
expositie wisten gebruik te maken. Ook op de nu pas 
geopende wereld-tentoonstelling te Parijs is uw Maat
schappij vertegenwoordigd. 

Op uitnoodiging van bet Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs, aan den Voorzitter gedaan, wees het Bestuur 
drie uwer medeleden, namelijk de heeren G. B. SALM alhier 
F. L. VAN GENDT uit Arnhem, en c. B. VAN DER TAK te 
Botterdam aan, om als bouwkundigen op te treden ter 
beoordeeling van de ingekomen antwoorden op de door 
het Instituut uitgeschreven prijsvraag voor den bouw van 
een vergaderlokaal. Het Bestuur ontving later den dank 
voor de welwillende hulp door die heeren verleend. Het 
Instituut stond ons toe het bekroonde ontwerp hier ten 
toon te stollen. 

Uit het uitvoerig Verslag van onzen Secretaris zal u 
blijken, dat de Maatschappij iu het vorig jaar 14 leden 
door den dood verloor. Het zou te ver voeren bij de 
herdenking van elk hunner, hoe waardig ook, stil te 
staan; doch het is u zeker, als mij, behoefte om uit
drukking te geven aan ons gevoel van weemoed, bij de 
herinnering aan het verlies van den verdienstelijken heer 
w. N. ROSE, in leven Rijksbouwmeester te 's Hage. Wie 
bij geweest is als niensch, als meer of minder gelukkig 
beoefenaar van de bouwkunst, laat ik over aan den be
schrijver van zijne levensgeschiedenis, maar hot is van 
onzen plicht hier kort zijne verdiensten te herdenken als 
lid onzer Maatschappij, als oprichter van de afdeelin
gen Rotterdam en 's Hage, waarvan hij gedurende vele 
jaren als bestuurslid of Voorzitter optrad. Menig blad in 
onze Bouwkundige Bijdragen getuigt van ROSE'S weik-
zamen eu rijken geest, van zijne liefde voor ons vak en 
voor onze Maatschappij in het bizonder. Zijne trouwe 
opkomst op onze vergaderingen, de humane en degelijke 
wijze waarop bij aan de debatten gewoon was deel te 
nemen, de leering die uit zijne gesprekken was te trek
ken, zullen hem steeds als een hoogst gewaardeerd lid 
onzer Maatschappij in herinnering doen blijven. 

Het zal u zeker aangenaam zijn te vernemen, dat de 
heer DE WYS, ons medelid uit den Haag, op uitnoodiging 
van het Bestuur op zich hooft genomen eene levens
beschrijving van ROSE te leveren, die met zijn portret 
zal worden opgenomen in de Bouwkundige Bijdragen. 

Een tweede treffend verlies leden wij door het afster
ven van onzen ijverigen oud-correspondent, den heer 
SARABER. in leven architect te 's Hage. Zijne toewijding 
aan de belangen onzer Maatschappij geven hem recht 
op onze dankbare herinnering, nis bewijs van erkenning 
voor de goede diensten aan onze Maatschappij gedurende 
vele jaren bewezen. 

Evenzoo betreuren wij het afsterven van onzen corres
pondent den hoor ITZ, architect te Zutphen. Ook hij was 
der Maatschappij wel, en zijn aandenken heeft dus aan
spraak op onze dankbare erkentelijkheid. 

Eindelijk een kort woord aan de nagedachtenis van 
} ons medelid den heer JAQCES JOSEPII PRANCOIS VERDONCK 

alhier. Ofschoon beoefenaar van de beeldhouwkunst, was 
1 hij der bouwkunde en onze Maatschappij zeer toegenegen. 

Wie uwer herinnert zich niet den gemoedolijken toon 
waarop hij in onze bijeenkomsten op hoogst eenvoudige 
wijze steeds het een of ander leerrijks luid mede te doelen. 

Gij zult u, mijne heeren, herinneren met hoeveel inge
nomenheid word keunis genomen van eene mededeeling 
door ons medelid den heer LELIMAN, aan den vriendschnp-
pelijken discb na de Mei-vergadering van 1876, dat hij 
met twee zijner anibtgenootcn zich vereonigd had tot 
het oprichten van een bouwmeestersfonds. De bescherming 
uwer Maatschappij werd daarvoor gevraagd cn welwillend 
toegezegd. Doch verder meende uwe vergadering niet te 
mogen gaan, want een verzoek om /'300 uit de kas dei-
Maatschappij aan het fonds toe te staan, vond geen 
bijval, voornamelijk, daar volgens het voorloopig reglement 
slechts een deel onzer leden daarvan zoude kunnen ge
nieten. De voorloopige raad van bestuur van het fonds 
zette intusschen zijn pogen om de zaak to grondvesten 
voort, doch helaas met geen gelukkig gevolg, zoodat dan 
ook de raad besloot zijn streven op te geven, en noodigde 
bij brief van 12 Deo. 1877 bet bestuur der Maatschappij 
uit, daarvan aan uwe vergadering mededeeling te doen. 
Het Bestuur betreurde deze mislukking zeer, en vond 
genoegzame aanleiding om in de bijeenkomst met de 
nfdeelingsbesturen de vraag te bespreken : of het wenscbe-
lijk is te achten om een bouwmeestersfonds op te rich-
ren, rechtstreeks uitgaande van de Maatschappij? Deze 
vraag werd intusschen door de meerderheid ontkennend 
beantwoord. Men meende dat de Maatschappij ter bevor-

|| dering der Bouwkunst niet mag worden eene levensver-
jj zekering maatschappij, te minder wijl daar buiten zooveel 
'1 gelegenheid daartoe te vinden is. 



Onder mededeeling van liet vorenstaande acht ik het 
mij intusschen ten plicht U mijne heeren ! voor te stellen 
om de heeren LELIMAN, CÜÏPEBS en \v. SPRINGER onzen 
dank te betuigen voor hunne goede bedoelingen in het 
belang der beoefenaars van ons vak en hunne nagelaten 
betrekkingen betoond. 

Ingevolge het besluit uwer vorige vergadering zijn 
pogingen in het werk gesteld tot het uitgeven van een 
bijblad tot de Bouwkundige Bijdragen. Op de uitnoodi-
ging daartoe van het bestuur uitgegaan, verklaarden de 
afdeelingen 's llage, Rotterdam, Zwolle en Amsterdam 
zich bereid om daaraan deeltenemen, Utrecht stelde haar 
besluit daarover tot een volgend jaar uit; Arnhem en 
Leiden verklaarden om finantieële reden, daaraan geen 
deel te kunnen nemen, terwijl Schagen eveneens eene 
afwachtende houding aannam. Eene commissie van twee 
bestuurders, met de heeren VOGEL voorzitter van de afd. 
's Hage, VAX GOOR secretaris van de afd. Rotterdam en 
LAARMAN vnn de afd. Amsterdam, werd belast met de 
zamenstelling van een proefnummer voor dat bijblad. 
Het pogen dier Commissie werd tot dusverre niet be
loond. Zij heeft zich echter diligent verklaard en maakt 
zich sterk vóór de September-Bijeenkomst een bepaald 
voorstel te kunnen doen. Het is daarom, dat wij straks 
uwe toestemming zullen vragen om de September Bijeen
komst te maken tot eene buitengewone vergadering, ten 
einde dan een besluit omtrent de uitgifte van het 
bijblad te kunnen nemen. 

Uwe commissie in zake het onderzoek naar den stand 
van het bouwkundig onderwijs bleef werkzaam met het 
opzamelen van gegevens voor de beoordeeling van die 
zaak, en bezocht eenige der voornaamste bouwkundige 
scholen, ten einde ook in de prnctijk het resultaat 
van het onderwijs te beoordeelen. Het bestuur ver
wacht dat weldra het rapport dier commissie zal in
komen. 

Ingevolge de machtiging, door Uwe vergadering in 
Mei IS70 aan het bestuur verleend, om te trachten een 
eigen gebouw voor den zetel van het Bestuur te ver
krijgen, is bij openbare veiling in April j l . aangekocht, het 
oude, kleine, doch voor het doel uitmuntend gelegen en 
geschikte perceel, N°. 2 in de Wijde Kapelsteeg, waarin 
reeds sedert 12 jaar de Maatschappij is gehuisvest. De 
koopsom van ƒ 8550 kan wel uit de Maatschappelijke 
kas worden betaald, doch wegens den zeer lagen stand 
van eenige effecten, die daartoe moesten worden tegelde 
gemaakt, deed ons lid de heer LELIMAN het aanbod, en 
het bestuur nam dat met dankbaarheid aan, om aan de 
Maatschappij zonder eenig verband of onderpand, dus 
kosteloos ƒ 4000 te leenen tot den tijd waarop het haar, 
zonder belangrijke opoffering zal gelegen komen die 

schuld aftedoen. Voor dat vernieuwd bewijs van hooge 
belangstelling in onze Maatschappij stel ik U mijne 
heeren voor, den heer LELIMAN onzen warmen dank te 
betuigen. — (toejuichingen). 

Eene Commissie uit het bestuur bracht aan Z. M. 
den Koning, onzen beschermheer, een bezoek bij gelegen
heid van 's Konings verblijf in de hoofdstad ; het behaagde 
Z. M. bij die gelegenheid zich omtrent het welvaren 
van de Maatschappij te inforineeren. 

Ten slotte heb ik, U mijne heeren, die door het ten 
toon stellen van de vruchten van Uwen arbeid, en andereu 
van hun toebehoorende belangrijke teekeningen hebt willen 

I bijdragen tot het veraangenamen en het bevorderen van 
: het nut dezer bijeenkomst, te danken voor Uwe welwil-
i! lende medewerking. 

Ik noodig thans onzen Secretaris uit U in kennis te 
stellen met zijn verslag. 

De heer MOUTIIAAN, leest daarop het Jaarverslag voor 
zijnde van dezen inhoud: 

MIJNE HEEREN. 

Omtrent de' geschiedenis onzer Maatschappij 0 T u r het 
tijdvak 1877 —1878 valt het navolgende te melden: 

Led I'll till. Op 1 Mei 1877 was het aantal 053 leden. 
Tot 1 Mei 1878 zijn 50 leden daarvan afgegnan; nis 
14 door overlijden, 33 door bedanken voor lidmaatschap 
en 9 door veranderen van woonplaats als anderszins. 

Daarentegen traden 33 nieuwe leden toe, zoodat op 
1 Mei 1878 het aantal leden 030 bedroeg, en alzoo met 
23 leden is verminderd. 

Be stil II r. Voor de afgetreden leden hebben de nieuw-
benoemden, de heeren J. II. LELIMAN, J. II. DE KRUIJFF en 
p. J . MOUTIIAAN, in het Bestuur plaats genomen. 

Thans is de beurt van aftreden aan de heeren A. L. VAN 
GENDT en i ' . F. LAARMAN, die niet terstond herkiesbaar zijn. 

De diensten door beide bestuurders aan de Maatschap
pij bewezen gedurende den tijd dat zij in het Bestuur 
waren, verdienen hier vermelding en den dank hunner 
medeleden. 

Wijl dc heer J. L. SPRINGER als Secretaris-bestuurder 
ontslag gevraagd eu verkregen heeft, dient thans, door 
het kiezen van een nieuw bestuurslid, iu diens vacature 
te worden voorzien. 

C o r r e g p o n d e u t i è ' n . In de lijst der correspondenten ko
men de volgende mutatiën voor: door vertrek vau den 
heer n. J . OOSTHOEK uit Bergen op Zoom, is in diens 
plaats benoemd de heer p. VAN UE ERVE te Breda; 

Door het overlijden van den heer D. J. ITZ te Zutfen 
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zijn de leden aldaar voorloopig ingedeeld bij en toege
voegd aan den correspondent te Deventer. 

De heer u. DE ISRUIJN, hoofd correspondent te Batavia, 
die naar Nederland terugkeerde, werd vervangen dooi
den heer s. VERBURGII, Hoofd Ingenieur der Burgerlijke 
Openbare Werken aldaar. 

Uitgave van Bock- cn Plaatwerken. Door den Voor
zitter zijn de oorzaken medegedeeld waardoor het uitge
ven van werken der Maatschappij, tot groot leedwezen 
van het Bestuur, is vertraagd geworden. 

Hieraan is het toe te schrijven dat het Verslag der 
35e Algemeene Vergadering, waaraan enkele bijlagen 
nog ontbreken, aan de leden niet kou worden toegezonden. 

Van het verhandelde op de 30L' en 31° Bijeenkomst is 
het — na de meeste inspanning — niet kunnen geluk
ken eenige aauteekeniugen te verzamelen. 

liet Bestuur vertrouwt, dat die aanteekeningen niet te 
loor zullen zijn geraakt, en alsnog binnen een niet te 
lang tijdvak, een Verslag dier beide Bijeenkomsten, ook 
in het belang van het daarop behandelde, den leden te 
kunnen toezenden. 

De overige werken zijn mede belangrijk vertraagd, 
zoodat alleen werden uitgegeven: 

van de Bouwkundige Bijdragen, het l 1 ' Stuk van Deel 
24, en van de Oude Gebouwen de 20° Afl. 

Het Bestuur vleit zich het ontbrekende aan deze wer
ken door versnelde uitgaven zooveel doenlijk weder aan 
te vullen. 

Bijeenkom&t tc Amsterdam. De groote opkomst van 
leden in de September-Vergadering getuigde, dat geuoe-
gelijk zamenzijn op prijs wordt gesteld en bevorderlijk 
geacht nan het doel onzer Maatschappij. 

Hoezeer belangrijke onderwerpen werden besproken, 
kon daaraan geen laugeren tijd worden besteed doordieu 
de leden tot het bezichtigen der gemeentewerken aan 
het Y, iu het belang van handel en scheepvaart onder
handen, en van de werken aan den staatsspoorweg en het 
Noordzee kanaal uitgevoerd, de gelegenheid op eene aan
gename en gemakkelijke wijze werd verschaft door de wel
willende beschikkingen van de Amsterdamsche Afdeeling. 

Teil toon stellingen. Voor de inzendingen op de ten
toonstelling te Philadelphia, ten vorigen jare, is aan de 
Maatschappij, die niet met een Medaille kon bekroond 
worden, een vereerend Getuigenschrift toegekend. 

Dit getuigenschrift, aan het Bestuur plechtig uitge
reikt, is in de zaal hier tentoongesteld. 

Ook aan de tentoonstelling, dit jaar in Parijs te 
houden, heeft de Maatschappij deelgenomen door de 
toezending van een compleet stel barer uitgegeven werken. 

Hoezeer geene bekrooning voor wetenschappelijke 
werken was uitgeloofd op de tentoonstelling van Kunst 

toegepast op Nijverheid, door de Vereeniging ter bevor
dering van Fabriek- en Handwerks-Njjverbeid alhier in 
het vorig jaar gehouden, heeft het Bestuur toch gemeend 
eene volledige collectie der Werken door de Maatschappij 
uitgegeven, aldaar te moeten tentoonstellen. 

lij lii ii.i iii > k. De Commissie, bestaande uit de heeren 
BERGSMA en JAC". OLIE JU' , heeft uitvoerig en met veel 
zorg den toestand der Bibliotheek nagegaan en daar om
trent verslag en voorstellen ter verbetering aan het Be
stuur gedaan. Zij erkent dankbaar, dat meerdere gelden 
voor de bibliotheek op de begrooting van het volgend 
jaar zijn beschikbaar gesteld en vleit zich, dat door de 
Leden van de Bibliotheek een ruimer gebruik zal worden 
gemaakt. Ten behoeve der bibliotheek, zijn weder eeni-
gen werken ontvangen of aangekocht, deze zijn van: 

»den heer J . M. MULLER: Album dv canal de Suez eu 
pholograjie eener » '/jandie" of Bidlempel in Oust-lm Hè; 

Messager des Sciences historiques de Belgique, Année 
1877, livr. 1—4; 

»de Afd. Utrecht dor Maatschappij; de eerste halve af
levering van hel door haar niltegeven Album; 

»de Afd. Amsterdam, den Haag en Rotterdam der Maat
schappij : De Verslagen over 1870 —1877; 

»de Koninklijke Akademie van Wetenschappen: Afd. 
Natuurkunde, 2» reeks, 11° deel, stuk 2 en 3 ; 12« deel, 
stuk 1 en 2; 13» deel, stuk 1 Afd. Letterkunde, 2° reeks; 
7° deel, stuk 1, 2 en 3. Verhandelingen, Afd. Letter
kunde, l i " deel; 

»de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van 
Nijverheid: Tijdschrift 1877, 4° reeks deel 1 en 2 
(Maart 1878), benevens de Gedenkpenning ran het Eeuwfeest 
dier Maatschappij; 

»de Vereeniging Architeclura et Amicitiae: Verslag ran 
de 21 e Algem. Vergadering; 

»den heer A. J . VAN PREHN, 3 pho/ogra/icu van de wer
ken in hel Openhaveu front; 

»het Kon. Oudheidkundig Genootschap: Catalogus van 
het Amsterdam's museum van hel Genootschap, en Jaarver
slag in de 19« Algemeene Vergadering, uitgebracht dom' 
den Voorzitter; 

»Gebr». A. i i . en v. VAN DEN BURG te Rolle^lam: Hand
leiding lol de methode van hef hout- en marmerschildere», 
Aflev. 11 eu 12, waarmede dit WCJ& compleet is; 

»het Kon. Instituut vnn Ingenieurs: Tijdschrift 
1870—77, 4c Afl. 1« ged. Notulen; 4« Afl. 2» ged. 
Verhandelingen ; 5° Afl. 1» ged. Notulen; 5o Afl. 2« ged 
Verhandelingen enz.; en Verslag over 1870—77; 

tijdschrift 1877—78, 1« AH. loged. Notulen; 2° Afl. 
lc ged. Notulen; 1" Al l . 2C ged. Verhandelingen enz., en 
2C Afl. 2° ged. Verhandelingen; 

tBoletim de Architeclura e de Archéologia da Real As-



sociacao dos Archil'telos e Archéologos Por/nguezes: namens 
de Vereeniging van Architecten in Portugal ; 

»liet Architecten und Ingenieurs-Verein zu Hanuover: 
Zeitschrift Band 23, Heft 3 en 4 en Band 24, Heft 
1 en 2; 

•^Zevende Verslag ran de Avondschool voor Volwassenen, 
opgericht door de Afd. Amsterdam der Vereenigiug ter 
bevordering van Fabriek en Hu ndwerksn ij verheid in 
Nederland: 

»Algemeen Jaarlijksch Verslag vnn de Maatschappij voor 
den Werkenden Stand over 1870; 

Verslag van de 25e en 26o Al gem. Vergadering der 
Vereenigiug ter bevordering van Fabriek- en Handwerks-
nijverheid in Nederland; 

/ erslag van de Nederlandsche Afdeeling op de Interna
tionale Tentoonstelling te Philadelphia, 1870; 

»den heer u. L . B O E R S M A : liet Ornament of ile leer der 
(vorm) versiering in de theorie cn de praktijk van de Kunst
nijverheid; 

» Afdeeling Nederland der Internationale Tentoonstelling 
te Philadelphia 1870: Officiële Catalogus, uitgegeven op 
last van de Hoofdcommissie; 

»Annual Report of the Board of Regents of the Smith-
Socan Institution IS76 ; 

> Mededeelingen van de Rijks-Adviseurs voor de monu
menten vnn Geschiedenis en Kunst. Uitgegeven door het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, onder toezicht 
van de Rijks-adviseurs. Eerste deel, lc Aflevering, met 
elf platen, 1876 ; 

»The Royal" or »Perkins' Pa/ent". Hol water Heating 
Apparatus for warming and ventilating, etc. etc.; 

Our Dwellings warmed and ventiladed as they are and 
as they might be; 

»L''Emulation ; publication mensuelle de la Société centrale 
d'Architecture tic Belgique, US 7 7 : 

»fragments /!Architecture: Egypte — Grèce — Rome — 
Mogen Age — Renaissance — Age moderne — etc. par 
Pierre Chabat, architec/e. 

Pogingen tot vergrooting van het ledental. De mid
delen tot vergrooten van het ledental zijn herhaaldelijk 
door het Bestuur overwogen en heeft op de jongste 
Bestuursvergadering met de afgevaardigden der nfdeelin
gen, volgens art. 47, een punt van bespreking uitge
maakt. 

De middelen hiertoe aan da hand gedaan, loopen te 
zeer uiteen, dun dut het Bestuur niet eenigen kans van 
slagen nu reeds pogingen daartoe zou hebben kunnen 
aanwenden. Intusschen wordt niet voorbijgezien dat 
heeren correspondenten en ook de afdeelingen, die steeds 
in ledental toenemen, veel kunnen toebrengen om nieuwe 
leden voor de Maatschappij te winnen. 

Prijsvragen. Op de prijsvragen, uitgeschreven in 1876 
zijn ingekomen. 17 «antwoorden verdeeld als volgt: 

Op de 1>' prijsvraag: Een Synagoge, is één ontwerp 
met de spreuk »de twaalf staramen van Israël" inge
komen. 

Op de 2° prijsvraag; Een Abattoir voor eene provincie 
stad" zijn ingekomen zeven ontwerpen, met de spreuken: 

I. Aldoende leert 4 teekeningen. 
II. Macello publico 4 » 

III. Stedelijke Inrigting . . . . 4 » 
IV. Deo Volente 8 » 
V. Nuttig na den dood . . . . 5 » 

VI. Volksgezondheid 3 » 
VII. Eene Studie 8 » 
Op de 3<- prijsvraag: »Eene afsluiting van eene Wandel

plaats in eene groote stad," zijn ingekomen negen ont
werpen, met de spreuken : 

I. Op Hoop van Zegen . . . 1 teekening. 
II. Frühlingstraum 2 * 

III. Es irrt der Mensch, u. s. w. 2 » 
IV. Jacob van Kampen . . . . 3 » 

V. Violeta 2 » 
VI. Parmi tous les Embellissements etc. 2 * 

VIL Afsluiting 2 » 
VIII. Flora 2 > 

IX. Het Wapen van Zwolle 1 » 

Deze antwoorden werden gesteld in handen eener 
Commissie van beoordecling bestaande uit de heeren: 
j . it. DE KRUUFF en P. J. HOUTHAAN als Bestuurders, en 
verder uit de heeren i . OOSSCHALK, H . P. VOGEL en J . J. 
c. DE WIJS. 

Hun rapport (Bijl. I.) stelt de volgende conclusien 
voor: 

le prijsvraag: dat zij erkennen de vele en groote ver
diensten, van het eenig ingekomen ontwerp, doch 
bezwaar maken, dit den uitgeloofden prijs waardig te 
keuren; 

dnt zij. met het oog op do Wet. aan het Bestuur 
voorstellen: 

Aan den vervaardiger van het Ontwerp tde twaalf 
stammen van Israël" het getuigschrift der Mnntschnppij 
met eene premie vnn ƒ 250.— uittereiken. 

2°. prijsvraag: dat zij eenstemmig van raeening zijn, 
dat aan het Ontwerp »Eene Studie" den uitgeloofden prijs 
moet worden toegekend. 

zij stellen bovendien voor: 
het Ontwerp: Volksgezondheid eene premie vanƒ100 en 
het Ontwerp: Nuttig na den dood, eene loffelijke ver

melding te scheuken. 
8 ° . prijsvraag: dat zij eenparig van meening zijn, dat 

het Ontwerp: Flora, den uitgeloofden prijs moet worden 
toegekend; 

tevens stellen zij voor: 
in nanmerking genomen de werkelijke verdiensten en 

vele moeiten, daarin tentoon gespreid, de beide Ont
werpen: Afsluiting en Wapen van Zwolle voor eene loffe
lijke vermelding aan te bevelen. 

Bij het openen der naambriefjes van de bekroonde 
Prijs antwoorden, bleken de vervaardigers, te zijn: 

voor de 2'' prijsvraag, vnn het Ontwerp, met de spreuk 
»Eene Studie" de heer ANDRIES BRANS Bouwkundige bij 
de Gemeente te Rotterdam. 

voor de 3L' prijsvraag, van het Ontwerp, met de spreuk 
»F/ora" de heer HISNDRIK H E N Ü R I K S K R A M E R , architect te 
Leeuwarden. 

Vertegenwoordiging van dc Maatschappij door het 
Bestuur. Bij het overlijden vnn Neerlands geliefde Ko
ningin heeft het Bestuur zijne deelneming in dat verlies, 
schriftelijk aan Z. M. den Koning betuigd. 

Tijdens het jongste verblijf te dezer stede, is aan Z. 
M. den Koning, onzen Beschermheer, op de gewone au
diëntie een bezoek gebracht door eene Commissie uit 
het Bestuur. 

Ook bij de feestviering van het 25jarig bestaan der 
Afdeeling Amsterdam en op het Exnmen der Ambacht
school nlhier is het Bestuur, door eene Commissie uit 
zijn midden, vertegenwoordigd geworden. 

Locaal der Maatschappij. Hoezeer de eigenaar van 
het locaal geneigd was de huur, op dezelfde voorwaar
den, voor één janr te verlengen, heeft hij, door omstan
digheden gedrongen, dut pand ter publieke veiling ann-
geslngeu. 

Het Bestuur erkende de beperktheid der locnlen, doch 
meende de gunstige ligging vnn dat gebouw in het mid
den der Stad, die zich aan alle zijden zóó belangrijk 
uitbreidt, niet voorbij te moeten zien, en dat, ondanks die 
beperktheid deze localen reeds gedurende elf jaren, vol
doende waren geweest. 

Bovendien werd overwogen dat ruimere localiteit, even 
gunstig gelegen, indien die te verkrijgen ware zeker 
ineer kosten zouden eischen, waardoor wellicht de midde
len der Maatschappij uitgeput konden worden. 

Na uitvoerige beraadslagingen en op grond vnn de 
machtiging vroeger door de Algemeene Vergadering ver
leend, besloot het Bestuur dat pand voor den getaxeer-
den prijs in veiling aan te koopen. 

Alzoo werd zij voor de koopsom van ƒ 8550, eigenares 
van het perceel, Wijde Kapelsteeg N". 2. 

De overdracht heeft op 15 Mei j 1. plaats gehad. Daal
de lage stand van enkele effecten bij verkoop een be
langrijk verlies zou opleveren, is de koopsom met de 

kosten vnn overdracht, gedeeltelijk voldaan uit het kapi
taal der Maatschappij en uit een voorschot, groot/4000 
door het Bestuurslid, den heer L E L I M A N welwillend en 
zonder hypothecair verband tegen matige rente, verstrekt. 

Afdeelingen. Omtrent de handelingen der Afdeelin
gen, vervat in de ingezonden uittreksels (Bijl. II) kan 
het navolgende vermeld worden. 

De Afdeeling Amsterdam telt 119 leden, waaronder 3 
Eere-leden. Zij hield 10 gewone en 2 buitengewone ver
gaderingen, benevens feestelijke bijeenkomsten op 14 en 
15 Augustus, ter viering van haar 25jnrig bestaan. 

Op den 0 September ontving zij het Bestuur en de 
Leden der Maatschappij tot het houden der 31 e Alge
meene Bijeenkomst. 

Deze zamenkomsten werden, overeenkomstig het doel der 
Maatschappij, opgeluisterd door het houden van tentoon
stellingen, redevoeringen en het doen van tochten tot 
bezichtiging van de werken te Amsterdam en aan het 
Noordzee-Kanaal. 

De feestelijke en nuttige strekking werd daarbij, voor 
hare Leden en de vele genoodigden, zeer verhoogd. 

De Afdeeling Arnhem telt 27 leden eu hield 8 verga
deringen. 

Eene wijziging van het reglement dier afdeeling werd 
goedgekeurd. 

Belangrijke onderwerpen zijn behandeld, waaronder 
mededeelingen, die in de Bouwkundige Bijdragen zullen 
worden opgenomen. 

De afdeeling Leiden telt 00 leden, alzoo 4 leden meer 
dan in het vorig jaar. 

Zij hield 8 gewone en 1 buitengewone vergadering. 
Ondanks de beperkte geldmiddelen werden ten koste der 
Afdeeling leerlingen op de Ambaehts- en Burger Avond 
School geplaatst en een gevel opgemeten, voor de uitgave 
»Oude gebouwen." 

De Afdeeling Rotterdam heeft 1C0 leden; vnn de 3 
Eere leden is het oudste, de heer W. N . R O S E , overleden. 
Dnt Eerelid heeft in 1849 krnchtig medegewerkt tot 
het oprichten vnn die eerste Afdeeling en wns tot zijn 
vertrek nnar den Hnag (1858) haar Voorzitter; door 
zijne persoonlijkheid heeft hij die Afdeeling gevestigd 
en tot dien graad van ontwikkeling gebracht, waardoor 
zij de nndere Afdeelingen steeds ten voorbeeld strekt. 

De geldmiddelen der Afdeeling zijn voldoende, zoodat 
zij prijsvragen uitschrijven en hare boek- en plaatverza
meling uitbreiden kon. 

Voorbereidende maatregelen werden genomen om 
door de Afdeeling in Junij a. s. eend tentoonstelling 
met prijskampen te houden, van werkstukken door am
bachtslieden vervaardigd. Ongetwijfeld zal deze poging 
slagen eu bevorderlijk zijn aan den bloei dier Afdeeling, 
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waardoor het doel onzer Maatschappij: algemeene ver
spreiding van de beoefening en kennis der Houwkunst, 
zal bevorderd worden. 

Verschillende geschenken ontving de A fdeeling tot uit
breiding der bock- en plaatverzameling, die door aankoop 
nog vermeerderd werd. 

Met genoegen heeft zij ook het portret van haren laat
sten Voorzitter, den heer K. DEKKEE aanvaard, door diens 
broeder geteekend en der Afdeeling ten geschenke aan
geboden. 

Voor de werken der Maatschappij werden eenige stuk
ken gereed gemaakt of door die Afdeeling ingezonden. 
Daarentegen heeft zij slechts één leerling op de Ambacht
school kunnen plaatsen, hoewel acht plaatsen daartoe 
ter barer beschikking waren. 

Onder de behandelde onderwerpen komen zeer belang
rijke voor, onder anderen: 

de nieuwe waterweg tusschen Amsterdam en Rotter
dam, door de verschillende ontwerpers opgemaakt: de 
Electrische verlichting van fabrieken en bouwterreinen, 
alsmede onderwerpen van zuiver Bouwkunstigen aard, 
zoowel in praktischen- als aesthctischen zin. 

De Afdeeling den Ilauy telt thans 103 leden. 
Zij verloor, door het overlijden van de heer w. N . ROSE 

een verdienstelijk lid en een bekwamen voorzitter, aan 
wiens pogingen het oprichten dier afdeeling is toe te 
schrijven. 

Ook de heer E. SABABER, die op den 19lll'» Januari 
dezes jaors overleed, werd door de afdeeling zeer be
treurd. 

De maandelijksche Vergaderingen hadden geregeld 
plaats en daarop werden belangrijke onderwerpen be
handeld eu besproken. 

De Afdeeling Schagen heeft, even als ten vorigen jare, 
25 leden. 

Zij heeft 4 gewone vergaderingen gehouden en 1 
buitengewone vergadering te Velsen ter bezichtiging van 
de werken aan het Noordzee-kanaal. 

De vergaderingen werden slechts door gemiddeld 8 
leden bezocht. Toch zijn belangrijke onderwerpen van 
practischen en technischen aard behandeld geworden. 

Op de teekenschool, die ten doel beeft zooveel doen
lijk geschikte werklieden te vormen, werd het onder
wijs uitgebreid door eeuen afzonderlijken cursus voor hand-
teekenen en ornament. 

Het ouderwijs eischt alle beschikbare geldmiddelen 
der Adeeling die tot dusverre, door eene krachtige 
Gemeente-subsidie, daarin ondersteund worden. 

De Afdeeling Utrecht heeft 58 leden. 
Zij hield 0 vergaderingen, die gemiddeld door 12 leden 

werden bijgewoond. 

Belangrijke onderwerpen zijn behandeld, ontwerpen 
tentoongesteld cn verschillende monsters aan de leden 
ter bezichtiging gegeven. 

De Afdeeling Zirol/e heeft ongeveer hetzelfde aantal 
leden behouden. Zij hield vier vergaderingen waarop 
vragen en onderwerpen de Maatschappij betreffende 
maar ook mededeelingen van technischen aard. zijn be
handeld. 

Van de Afdeeling Delft is geen verslag ingekomen: 
het is te vreezen dat die Afdeeling door gemis aan be
langstelling en ernstig pogen zal te niet gaan. 

Initiatief der Milat Sellil|l|iij. Op bet vereerend ver
zoek van den Raad van Bestuur van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs aan onzen Voorzitter gedaan, 
om eenige heeren Bouwkundigen uit te noodigen, die 
zich wilden belasten met de beooideeling der ingekomen 
ontwerpen op de door hen uitgeschreven prijsvraag: van 
een Gebouw ten behoeve van dat Instituut, zijn de heeren 
F. I.. VAN GENDT, O l i . SALM CU C. B. VAN DEI! TAK 

uitgenoodigd geworden, die allen zich de keuze lieten 
welgevallen. 

Oil (lei'«ijs. De Commissie, benoemd om uitvoering te 
geven aan de artikelen 27 en 28 der wet, heeft sedert 
het voorloopig verslag ten vorigen jare, niets naders om
trent hare verrichtingen doen vernemen. 

Buitengewone Bestuursvergadering. De Bestuursver
gadering, waarop de Voorzitters en Secretarissen der 
Afdeelingen volgens artikel 47 der wet, toegang hebben, 
had plaats op den 23'" April j.1. 

Omtrent de voorstellen daarop vastgesteld, kan in het 
kort worden medegedeeld: 

1». dat de Commissie, inzake het Bijblad, een Rapport 
heeft uitgebracht (Bijl. III). Het Bestuur vertrouwt even
wel dat zij haar mandaat niet zal nederleggen, maar 
hare pogingen blijft voortzetten, en dat in het Bijblad 
niet uitsluitend Nederlandsch Bouwkundige Ontwerpen, 
maar alle mededeelingen die haar geschikt voorkomen eu 
waar ook gevonden, daarin opgenomen zullen worden. 

In verband hiermede, werd het navolgende bepaald: 
a. dat de Commissie diligent verklaard en gemachtigd 

wordt, alle maatregelen te nemen die haar in deze 
zaak oirbaar voorkomen. 

IJ. dat uit haren boezem eene Circulaire ann alle le
den zal gezonden worden, en 

c. dat de zaak van het Bijblad, na daartoe verkregen 
sanctie van de Algemeene Vergndering, verder zal 
behandeld worden in de September Bijeenkomst. 

2". Bij de bespreking der middelen om de verhouding 
der Afdeelingen tot de Maatschappij te verbeteren, en 
om het aantal leden te doen toenemen erkent het Be
stuur, dat de klacht over het gebrekkig uitkomen van 
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werken voor dit jaar gegrond is, doch vermeent zij, dat 
de Hoeren Correspondenten het oprichten van Afdeelin
gen konden bevorderen en de Leden der Afdeelingen 
gunstiger invloed op bet ledental uitoefenon. 
en 3°. dat het oprichten van een Weduwen- en Weezen-
fonds door de Maatschappij evenmin, als vroeger het 
Bouwniecsterfonds, ondersteuning der Algemeene Verga
dering zal ondervinden. 

Verder werd de concept-begrooting voor 1879 door 
den penningmeester, de heer A. L. VAN GENDT, voorge
dragen ; na het toelichten van enkele posten en het geven 
van gevraagde ophelderingen, werd de concept-begroo-
ting, zooals die aan de leden is toegezonden (Bijlage IV) 
voorloopig goedgekeurd. 

In voldoening aan artikel 18 alinea 2, word de com
missie gekozen voor het nazien der rekening en verant
woording van den penningmeester over het afgeloopen 
jaar. 

Hiertoe zijn benoemd de heeren N . REDEKER BISDOM, 
II. LINSE en u. CRAMER, die allen zich dio keuze laten 
welgevallen. 

Na een woord vnn dank aan de afgevaardigden, die 
door opkomst van hunne belangstelling blijk gaven, 
sloot de Voorzitter de buitengewone Bestuurs vergade
ring. 

Uitslag der stemming voor Candidaat-bestuurders. 

Uitgebracht zijn 27G geldige stommen, benevens 0 
stemmen, op aftredende Bestuurders, van onwaarde. 

De geldige stemmen zijn verdeeld als volgt: 
op H. MOLEMANS 51 
» 1. 11. SCIIMITZ JR. 38 
» G. B. SALM 27 

J . VAN A8PEBEN 20 
» DANIËL J . SANCHES 19 
> A. N. GODF.FROY 10 

P. J . 11. CUIJPKRS 14 
> I. GOSSCIIALK 12 

B. DE GREEFF J/ . . 10 

Zijnde deze hoeren de negen leden, die de meeste 
stemmen op zich vcreenigden en bijgevolg de candidaat-
bestuurders, waaruit dezen avond door de Vergadering 
ccne keuze moet worden gedaan voor 3 bestuursleden *). 

En hiermede, Mijne Hoeren ! eindigt het jaarverslag. 
Do Voorzitter betuigt ook namens de vergadering den 

dank aan den Secretaris en uoodigt den penningmeester 

uit, mededeeling te doen van den staat en do verant
woording der geldmiddelen. 

Uit de mededeelingen van den penningmeester, vervat 
in de Verantwoording, Bijlage V, blijkt, dat: 

de inkomsten hebben bedragen / 9305.48 
en de uitgaven » 7028.17 

*) Verder wareu de stemmen verdeeld op: 

II. J . K O P E R , 7 s t e m m e n , N. B E D E K E R BISDOM ell » . S P R I N G E R , e l k fl 
stemmen, enz. 

gevende een batig Saldo van ƒ 1737.31 

De Penningmeester merkt nog op, dat, door het niet 
uitgeven van werken in het afgeloopen jaar, de daarvoor 
uitgetrokken posten nog in kas zijn. Hij stelt voor, die 
gelden thans weder ter beschikking van het Bestuur te 
stellen opdat de achterstallige werken, door vermeerderde 
uitgaven in dit jaar, kunnen worden bijgeleverd. 

Daar niemand verdere inlichtingen omtrent die Ver
antwoording verlangt, verzoekt de Voorzitter do Commissie, 
benoemd in de Vergadering volgens art. 47 sub 1, ge
houden den 23 s 1 '" April j i . , hot rapport daarover 
uittebrengen. 

De Commissie, bestaande uit de heeren N. REDEKER BISDOM 
van Amsterdam, u. LINSE vnn Utrecht cn II. CRAMER van 
Rotterdam, rapporteert bij monde van den heer LINSE, dat 
door ongesteldheid van den heer CRAMER, alleen do beide 
andere heeren de rekeningen en verantwoordingen kon
den nagaan, dat zij dit met zorg hebben gedaan en die 
rekeningen aceoord ziju bevonden, terwijl de uiterste 
nauwkeurigheid, daarbij is opgemerkt en allen lof verdient. 

De Commissie meent or op te moeten wijzen, dat deze 
verantwoording de eerste is, naar de goedgekeurde 
begrooting volgens do nieuwe Wet opgemaakt en het 
daaraan is toeteschrijvcn, dat enkele posten zijn over
schreden, terwjjl anderen bet uitgetrokken bedrag niet 
bereikt hebben. Zij vertrouwt dat, van jaar tot jaar, 
die rekening beter met de posten der begrooting zal 
overeenstemmen. Zij stelt voor, do rekening en ver
antwoording van den penningmeester goed te keuren, 
onder dankzegging en volledige décharge voor zijn goed be
heer, en het Bestuur to magtigen om bovendien te beschik
ken over het restant der onuitgegeven posten van de 
vorige begrooting, ten einde do ontbrekende werken der 
Maatschappij weder nan te vullen. 

Do Voorzitter zegt dank aan do Commissie voor haar 
onderzoek en verslag: op de vraag of de Vergadering 
zich vereenigt mot de Conclusion der Commissie, geeft, 
zij door applaus van hare instemming blijk. 

De Voorzitter zegt alsnu den penningmeester namens 
de Vergadering dank voor zijn richtig beheer; het doet 
hem leed dat, door de periodieke aftreding, dit jaar de 
penningmeester, die thans met het geldelijk beheer is 
bekend geraakt, moet aftreden. 
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Alvorens de beide heeren VAN GENDT en LAARMAN de 
Bestuurskring verlaten, zegt dc Voorzitter, dat op hem 
de plicht rust, om hen uit naam van onze leden dank 
te betuigen voor de gewichtige diensten aan onze Maat
schappij, in de function van Penningmeester eii 2'" Secre
taris, met zooveel trouw en ijver verleend. Ontvangt 
tevens, mijne heeren, van uwe medebestuurders, de be
tuiging van erkentelijkheid, voor de aangename zamen-
werking en de betuiging van ons leedwezen u uit ons 
midden te moeten zien heengaan. 

Overgaande tot punt 5 der agenda, verklaren op uit-
noodiging van den Voorzitter, de heeren VAN GOOR, REDEKER 
BISDOM en VAN ROOSMALEN zich bereid de Commissie van 
stemopneming uittemaken en daarover verslag uitte-
brengen. 

De Voorzitter deelt mede, dat de heer i. VAN ASPEREN 
bedankt heeft voor de candidatuur en dus bij de verkie
zing niet in aanmerking komt. 

Do heeren H. MOLEMANS en i . GOSSCIIALK verklaren 
mede, dat zij niet in aanmerking wenschen te komen 
voor lid van het Bestuur. 

Namens de Commissie van stemopneming wordt 
door het lid VAN ROOSMALEN, verslag uitgebracht, te 
weten: 

bij de 1>' stemming, zijn ingeleverd 57 briefjes, waar
van 2 met slechts twee namen, dus van onwaarde; 
alzoo werden 105 stemmen uitgebracht, die verdeeld 
waren als volgt: 

G. B. SALM 50 stemmen 
J. II. SC1IMITZ JR. 27 » 
II. MOLEMANS 24 » 
A. N. GODEI'ROIJ 22 !> 
B. DE GREEFF i'. 10 » 
D A N I Ë L J . SANCHES 14 » 
1». J . II. CUYPERS 10 » 
J. VAN ASPEREN 1 StetU. 
1. COSSCHALK 1 ï 

Dientengevolge is dc heer c. B. SALM gekozen. Daar 
deze niet op de vergadering tegenwoordig is, zal hem 
van die benoeming worden kennis gegeven. 

Bij de 2'' stemming, voor 2 leden, zijn ingeleverd 00 brief
jes, waaronder 5 mot drie namen, dus van onwaarde: 
de uitgebrachte 110 stommen, zijn verdeeld als volgt: 

j . i i . SCHMITZ JR. 33 stommen, 
i i . MOLEMANS 28 » 
v. N. OODEFROIJ 20 » 
DANIËL I. SANCIIES 11 » 
P. J . II. CUYPERS 8 » 
B. DE GREEFP JZ. 0 » 
1. GOSSCIIALK 3 » 
J. VAN ASPEREN 1 s t d U . 

Waarbij dus verkozen zijn de heeren J . n. SCHMITZ JR. 
en II. MOLEMANS. 

Op de vraag van den Voorzitter of de benoemde heeren, 
hier tegenwoordig, zich die keuze laten welgevallen zegt 
de heer MOLEMANS, dat hij do keuze op hem uitgebracht 
niet aanvaard; de heer SCHMITZ verklaart, dat hij de 
benoeming aanneemt, en wordt hem door den Voorzitter 
daarvoor dank gebracht. 

Bij de 3e stemming zijn ingeleverd 01 briefjes, waar
van zes van onwaarde. De uitgebrachte 55 geldige 
stemmen zijn verdeeld als volgt: 

DANIËL J . SANCHES 20 stemmen. 
A. N. GODEI'ROIJ 11 » 
B. DE GREEFF JZ. 8 » 
I. GOSSCIIALK 5 » 

P. J H . CUYPERS 4 » 
II. MOLEMANS 1 stem. 

Daar geen volstrekte meerderheid bekomen is, wordt 
tot de 4e stemming overgegaan; daarbij zijn uitgebracht 
64 stemmen, waarvan 0 van onwaarde. De 58 geldige 
stemmen waren verdeeld op: 

DANIËL j . SANCHES 43 stemmen. 

B. DE GREEFF JZ. 8 3> 

A. N . GODEI'ROIJ 7 » 
Wijl de heer SANCHES niet op de Vergadering tegenwoor

dig is zal hem van zijne benoeming worden keunis gegeven. 
Op verzoek van den Voorzitter en ingevolge punt 9 

der agenda, deelt de heer D E KRUIJFF de conclusion der 
beoordeelaren mede over de ingekomen prijsantwoorden. 
(Zie Bijl. I.) 

Hierna zegt de Voorzitter: Het past ons mijne heeren 
in de eerste plaats onzen dank te betuigen aan de be
kende en onbekende medebroeders, dio op de roepstem 
uwer Maatschappij zich beijverd hebben met de beant
woording der gestelde prijsvragen, aan hen, die niet het 
voorrecht hadden op hunnen arbeid te worden bekroond, 
herinner ik de spreuk: »door oefening hooger"; blijft vol
harden in het stroven en de palm der overwinning 
valt U zeker eenmaal ton deel. 

De gelukkiger en reeds bekende heeren A. BRANS te 
Rotterdam, bekroond voor dc beantwoording van de 
2e prijsvraag en 11. HENDRIKS KRAMER, architect te Leeu
warden, voor die van de 3' prijsvraag, wenschen wij van 
harte geluk met hot behaald succes. 

Tevens vraagt de Voorzittter of onder de hier ver
gaderde leden ook aanwezig zijn — en zich willen bekend 
maken, als — de vervaardigers, van 

«. het eenig ingekomen antwoord op de lc prijsvraag, 
met de spreuk »«fe 12 stammen ran Israël." 

L. de antwoorden op de 2c prijsvraag, met de spreuken 
» Volksgezondheid" en \ nuttig na den dood." 

c. de antwoorden, op de 3C prijsvraag, met de spreuken 
»Afsluiting" en »l/et Wapen van Zwolle", 

aangezien het Bestuur gaarne in de gelegenheid zoude 
zijn om, ook nan die heeren, reeds aanstonds uittereiken de, 
door heeren beoordeelaars aan hen toegekende en door 
het Bestuur bekrachtigde, belooningeu. 

Omtrent het Ontwerp der 1* prijsvraag, machtigt de 
heer J. l i . SCHMITZ JR. het naambriefje te openen 
en blijkt daaruit dat hij de vervnardiger is van het prijs 
antwoord met de spreuk »de 12 stammen van Israël." 

Voor de teekeningen op de 2« prijsvraag, met de 
spreuken „Volksgezondheid" en »Nuttig na den dood" 
maken de heeren A. BRANS te Rotterdam en w. J. VUIJK 
te Amsterdam zich als de vervaardigers bekend, gelijk 
blijkt bij het openen der naambriefjes. 

Voor de antwoorden op de 3C prijsvraag, met de spreu
ken: »Afstuiting'" en vliet Wapen van Zwolle" maakte zich 
voor het eerste Ontwerp bekend: de heer j . H . SCHMITZ JR. 
zooals uit het naambriefje blijkt, terwijl de ontwerper 
van laatstgenoemde (*) niet op de Vergadering tegen
woordig schijnt te zijn. 

Na het uitreiken dor bekroningen, voor zooveel de 
belanghebbenden tegenwoordig waren, zegt de Voorzitter: 

Onder de meest aangename verrichtingen van den 
leider dezer vergadering behoort zeker, het voorrecht te 
hebben, oog iu oog te staan tegenover de gelukkige be
kroonden. Ik althans reken het eene ware vreugde 
kennis te maken met 1", mijne heeren, die door vlijtige 
studie, door juiste toepassing van het geleerde, door 
waardige handteering vnn teeken- en schrijfpennen, U de 
overwinning hebt waardig betoond. Ontvangt met de 
U toegedachte onderscheidingen do hartelijke gelukweu-
schen van uwe medeleden, van uwe oudere broeders iu 
het vak uwer keuze. Gaat voort, door studie en toepas
sing, u den weg te banen tot — en zijt verzekerd te 
bereiken— het doel van uw streven, eens een waardige 
plaats intenemen onder de mannen, dio ons bouwvak tot 
eere verstrekken. 

Gij hebt ook onze Maatschappij door uwen arbeid aan 
U verplicht; op hare steun, waar gij dio mocht behoe
ven, hebt gij aanspraak en wederkeerig bevelen wij L T 

hare belangen aan. Gij kunt die ook in Uw voordeel 
bevorderen door uwe werkzaamheid. 

Vervolgens rigt de Voorzitter een woord van warmen 
dank aan de leden, uitmakende de jury van beoordee
laars der prijsantwoorden, voor het vervullen van de 
moeielijke taak die zij zoo welwillend, op hot verzoek 

(*) Dc ontwerner van «Het Wapen van Zwolle" is later gebleken tc 
zijn. ile lieer A. SALM OBZ. te Zwolle. 

van het Bestuur, hebben aangenomen. Spreker zegt: Uw 
degelijk onderzoek en uwe juiste conclusion werden, na 
vereffening van een klein verschil over den uitleg van 
een wetsartikel, door het Bestuur erkend en gaarne over
genomen. Wij hebben het volle vertrouwen, dat ook zij, 
die door u niet of niet ten vollen tor bekroning werden 
voorgedragen, na de kennisneming van uw rapport, hun
nen dunk u niet zullen onthouden, voor den ernst waar
mede gij aller arbeid hebt onderzocht en beoordeeld. 

Bij de bepaling der plaats voor de volgende 33e Bij
eenkomst zegt de Voorzitter, dat de loting moet geschieden 
tusschen de Afdeelingen Utrecht en Delft, ten ware de 
Vergadering besloot laatstgenoemde afdeeling, die geen 
teeken van leven geeft, buiten stemming to laten. 

De heer LELIMAN zegt, dat hij voor Delft als den zetel 
der Polytechnische School, veel sympathie gevoelt, hoe
zeer de Afdeeling aldaar niets van zich hooren liet. 
Hij stelt voor, dat het Bestuur gemachtigd worde die 
Afdeeling het verzoek te doen, door meerdere werkzaam
heid te herleven en haar dan ook in de loting te doen deelen. 

De Voorzitter zegt, dat de afdeeling Delft voor het 
Bestuur feitelijk nog bestaat zoolang geen bericht van over
lijden is ontvangen en vermeent dus, dat de loting tus
schen Utrecht en Delft moet geschieden. 

Door verschillende sprekers wordt het voorstel van den 
voorzitter ondersteund en het bestuur aangemaand, voor 
het geval de afdeeling verder geen teeken van leven 
mocht geven, zich bij andere bouwkundigen en belang
hebbenden aan te melden om, in dat centrum van ge
leerdheid, een krachtiger afdeeling te stichten. 

Bij loting tusschen beide afdeelingen wordt Utrecht 
aangewezen als de plaats voor do volgende bijeenkomst. 

Bij de behandeling van punt 11 der agenda, wordt 
door den heer LELIMAN medegedeeld, dat het Bouwrmees-
tersfonds een kalmen en cervollen dood is gestorven. Hij 
brengt dank aan zijne medebeheerders cn ook aan dit 
bestuur, die 2000 circulaires hebben rondgezonden, met 
de uituoodiging tot deelname, waarvan hij eene zinsnede 
voorleest. 

Hij herinnert, dat de voorlopige raad van beheer niet 
verder meende te moeten gaan omdat de algemeene 
vergadering do zaak mot 35 tegen 37 stemmen in der 
tijd heeft afgestemd. Beheerders hebben zich opgelost en 
hij verzoekt dat hun schrijven aan dit verslag worde toe
gevoegd. (Bijl. VI.) 

Hij brengt dank aan don heer CUYPERS die een groote 
som beschikbaar stelde, nnn de heeren MOLEMANS als thesau
rier, w. SPRINGER als Secretaris en o. B. SALM. die allen 
hun leedwezen betuigen met den ouverwachten afloop. 

2* 
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Overgaande tot punt 12 der agenda, zegt de voorzitter 
dat die begrooting (Bijl. IV) in de gemengde bestuurs
vergadering (art. 47 sub 1) voorloopig is goedgekeurd, 
en aan de leden is toegezonden; hij vraagt of iemand 
daarover het woord wenscht te voeren. 

Bij de behandeling der posten van Uitgaaf, worden 
die, sub 1, 2 en 3, goedgekeurd. 

Omtrent punt 4 meent de heer GOSSCHALK meerdere 
zuinigheid te moeten aanbevelen, opdat de Maatschappij 
geene stukken, dan die aan de strengste critiek voldoen, 
uitgeve. 

Volgens zijne zienswijze waren hier ontwerpen bekroond, 
die daarvoor niet in aanmerking mochten komen. De 
Maatschappij moet hoogere eischen stellen om zich te 
releveereu en alleen zaken, die tot modellen kunnen die
nen, in het licht geven en bekronen. 

De Voorzitter zegt dat de jury van beoordeelaren de 
bekroningen voorstelt en geenszins het bestuur, dat aan 
die uitspraak niets veranderen kan. 

De heer G O S S C H A L K zegt, dat hij dit punt ter sprake 
brengt, om de jongste uitspraak te bestrijden. Immers de 
jury kende de premie van ƒ 300.— toe, voor de vele 
moeiten aan dat ontwerp besteed, hoezeer het niet ten 
volle bekroond kon worden. Volgens de Wet, kan de 
jury alleen afdingen op het bedrag der premie, terwijl 
het getuigschrift der Maatschappij toch verleend wordt. 
Hij wijst er op, dat de jury zich heeft nedergelegd bij 
het besluit van het bestuur. 

Dc heer BERGSMA, herinnert het gebeurde omtrent du 
zaak waarvan de vorige spreker melding maakt. Door de 
jury werd voorgesteld een getuigschrift uit te reiken met 
de volle premie, maar de Maatschappij heeft er slechts 
één en daarom gaf het bestuur aan de jury in overwe
ging, hare conclusie tc wijzigen in overeenstemming met 
de Wet. Wenscht men in de belooningcn graden, be
halve in de geldelijke premie, dan is het hem goed, maar 
\oor het oogenblik voorziet de Wet daarin niet. 

Ue heer LELIMAN ondersteunt het gesprokene door den 
heer BERGSMA eu toout aan, dat in het programma der 
prijsvraag /«V getuigschrift wordt uitgeloofd. Daar dc 
jury geen volledige bekroning wenschte, kan zij niet 
anders doen dau de uitgeloofde som, die toch niet in 
verhouding is van de moeiten, eenigzins te verminderen. 
Tegenover de beoordeelaars, meent hij dat het bestuur 
met kieschheid gehandeld heeft. 

Daar de heer G O S S C H A L K geene stemming wenscht over 
punt 5, wordt dit, en achtervolgens alle volgenden, dooi
de vergadering goedgekeurd. 

Naar aanleiding van punt 13 der agenda, deelt de 
voorzitter mede, dat do commissie voor het Bijblad een 

rapport (Bijl. Il l) heeft uitgebracht, doch door het bestuur 
is diligent verklaard, en dat zij vóór September a. s. een 
proefnummer aan de leden zal toezenden; hij stelt voor, 
dat de vergadering goedkeure, over deze zaak in de Sep-
tember-bijeenkomst te besluiten en die aftedoen. 

Dit voorstel wordt door de vergadering ondersteund, 
eu, daar deze geene stemming verlangt, als vastgesteld 
beschouwd. 

Bij de regeling van de spreekbeurten op morgen wordt 
voorgesteld to behandelen: 

door de afdeeling den Haag, de vragen 1 en 12 — 2 
en 4 — 5 — 9 — 7 — 11; 

door de afdeeling Zwolle, vraag 1 , 
» het lid P. J . IICIBERS id. 7; 
» het lid ZEMEL id. 1 en 2. 

bovendien zegt de voorzitter, dat eene schriftelijke be
antwoording der 31' vraag bij het bestuur is ingekomen. 

Daar de punten der agenda thans zijn afgehandeld, 
vraagt de voorzitter of een der leden nog het woord ver
langt. Hierop zegt de heer V O G E L dat hij, naar aanlei
ding der mededeeling in het verslag van don Secretaris, 
dat in het afgeloopen jaar de commissie voor het onder
wijs niets vau zich heeft doen hooren, verplicht is de 
vergadering omtrent de redenen nader in te lichten. 

Hij herinnert, dat in Februari van het vorige jaar de 
commissie een voorloopig verslag heeft uitgebracht, waarbij 
werd voorgesteld een leerstoel voor de Bouwkunst op te 
richten in Amsterdam, nevens de Akademie van Beel
dende Kunsten aldaar. 

Het bestuur vermeende evenwel geene beslissing te 
moeten nemen dan na allo inlichtingen en gegevens, 
van de verschillende autoriteiten op het gebied van on
derwijs, te hebben geraadpleegd. De commissie heeft met 
ijver die stukken verzameld, doch die zijn zóó volumineus 
dat er veel tijd toe gevorderd wordt om ze door te 
werken 

Spreker voegt er bij, dat die gegevens nagenoeg on
derzocht doch in commissie nog niet besproken zijn. 

De heer B E R T B R O U W E R vraagt aan den Voorzitter, naar 
aanleiding van het gezegde van den lieer G O S S C H A L K »dat 
deze niet in het bestuur wil zitten van een zieltoogeude 
Maatschappij", in hoeverro die toestand juist is aange 
duid en of het bestuur daarvan ook iets bekend is ? 

De Voorzitter zegt dat daarvan niets aan het bestuur 
bekend is. Integendeel heeft hij Z. M. den Koning, op 
diens belangstellende vraag omtrent den toestand der 
Maatschappij, de gunstigste mededeeling kunnen doen. 

Daar hem geene redenen tot zulke ongunstige beoor
dceling bekend zijn, zal de heer GOSSCHALK zeker wel 

bereid wezen de vergadering zijne gronden daarvoor mede 
te doelen. 

De heer GOSSCHALK meent, dat de Maatschappij sedert 
jaren in een lijdenden toestand verkeert, zooals hij dit 
vroeger bij de wetsherziening heeft uiteengezet. 

Zij geeft een tijdschrift uit, dat niet uitmuntend is en 
bij het buitenland verre ten achteren staat. Ook in het 
buitenland worden vertalingen opgenomen, doch die zijn 
uitmuntend eu kunnen tevens tot leidraad dienen, wijl 
men daaruit leeren kan. Bij ons laat dit vaak veel te 
wenschen over. 

Degelijke studie van de werken der voorouders, 
zelfs bij de gematigste eischen, worden door haar niet 
bevredigd, wijl toevallig opgemeten gebouwen, vaak 
zonder artistieke waarde, worden uitgegeven. Hij wijst op 
het stadhuis te Middelburg en anderen, die in de afleve
ring der Oude Gehouwen opgenomen diendon te zijn. 

Hovendion wordt alleen opgenomen het uiterlijk om
hulsel, slechts een kleed zonder kern, terwijl het inner
lijke der gebouwen, dat met het uiterlijke zamenhangt 
en uit een acsthetisch oogpunt vaak waarde heeft, ge
heel ontbreekt. 

Ook in de publieke zaken, de bouwkundigen betreffende, 
schiet de Maatschappij te kort; zij laat geen stem hoo
ren in hun belang. Wij leven in den gouden eeuw van 
openbaarheid en daarom was de Maatschappij verplicht 
vaak op den voorgrond tc treden. 

Deze Vergadering moest een middenpunt zijn waar geen 
tweestrijd gevoerd wordt, maar de belangstelling neemt 
af, want van jaar tot jaar wordt de opkomst geringer. 

Hij vindt dit een slecht teeken, want de verbroedering 
gaat te loor en de naijver wordt gevoed dom- een week
blaadje, waarvan hij den naam niet zal noemen, doch 
waartegen de Maatschappij zich moest verzetten. 

Zijns inziens is de Maatschappij zieltogend, en daar hij 
een man van de daad is wenscht hij dat hare stuiptrek
kingen kort mogen zijn, waardoor dan eene nieuwe 
Maatschappij kan optreden. 

Do heer VAN ROOSMALEN zegt, dat de geringe waarde 
van ons tijdschrift afhangt van en alleen te wijten is 
aan de leden, wijl ieder daartoe immers bijdragen knn 
leveren. 

Hij betreurt het, dat de heer G O S S C H A L K wel recenseert 
doch niet medewerkt cn dit is noodig om het tijdschrift 
te verbeteren. 

De heer LELIMAN doet het leed, dat do heer BERT 
BROUWER het woord »zieltogend" heeft gereleveerd, dat 
wellicht den heer GOSSCHALK in een onbewaakt oogenblik 
zal zijn ontsnapt. Ook do Vergadering heeft het bewijs 
gegeven dat ze zijn gevoelen niet deelt 

Zijns inziens heeft de heer GOSSCHALK de Maatschappij 

lief. want hij kastijd ze. Vroeger heeft hij veel medege
werkt en zijne inzendingen waren goed, waarom werkt 
hij thans niet mede tot verbetering? 

Gaarne zal het bestuur medewerken om gebreken, die 
haar zacht onder het oog worden gebracht, weg te ne
men. De wijze waarop de heer GOSSCHALK dit doet, is 
daaraan niet bevorderlijk. Hij weet evenwel dat de Maat
schappij, die de heer GOSSCHALK op zijne eigenaardige 
wijze beoordeeld, hem lief is. 

Hij herhaalt het gezegde van den heer VAN ROOSMALEN, 
werk mede om het tijdschrift te verbetereu, want het 
bestuur kan niet alles doen. 

Do heer BERT BROUWER stemt toe, dat de werken der 
Maatschappij eene betrekkelijke waarde hebben, doch 
wijst er op, dat in het buitenland werken worden uitge
geven, die niets waard — zelfs voor de Bouwkunst — 
nadeelig zijn. 

Spreker vraagt, waarom de uitgegeven Oude Gebou
wen, niet goed zijn? Zekerlijk, omdat geeue betere opme
tingen zijn ingekomen. 

Wijl do heer GOSSCHALK in do gelegenheid is, oude ge
bouwen te doen opmeten, knn hij het bestuur genoeg
zaam steunen eu goedo zaken inzenden. 

Verder wijst hij er op, dnt de Rijks-Adviseurs den 
naijver hebben opgewekt door hunne eenzijdige richting. 
Wil de heer GOSSCHALK den twistappel zijn in deze Ver
gadering, dan zegt hij, wij willen niets van U weten! 

De heer VOGEL merkt op, dat als do Maatschappij niet 
is zooals zij behoort te zijn, de schuld daarvan ligt ann 
de leden die het bestuur kozen. 

Alle jaren worden een tal van vragen gedaan en krij
gen wij de beantwoording in druk, toch zien wij dat de 
leden zeer weinig vragen beantwoorden. 

Hoe kan het bestuur dien toestand veranderen, als er 
door do leden niet gewerkt wordt V 

Critiek voeren, zegt spreker, is zeer gemakkelijk doch 
laat ons liever meer samenwerken, dan zal ongetwijfeld 
de Maatschappij bloeien. Hieraan behoeft niet getwijfeld, 
want gaat hij de jaarlijksche antwoorden op de uitge
schreven prijsvragen na, dan vindt hij een aaunicrkelijken 
vooruitgang op elk gebied en bemerkt hij steeds meer 
artistiek talent. 

Deze uitkomst schrijft hij, bij gebrek ann goed bouw
kunstig onderwijs, nan den invloed onzer Maatschappij * o e -

De heer GOSSCHALK haat den toestand van rust, want 
dat is de dood, en daarom heeft hij gaarne een twistap
pel hier gebracht om gisting en beweging voort te brengen. 

Hij beaamt het gezegde van den vorigen spreker, die 
het bouwkundig onderwijs in den Haag verbeterd heeft 
en dus daarover mag mede spreken. 

Hij wijst op de buitenlandsche tijdschriften, waaraan 
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veel gewerkt wordt, maar waarin eene goede, welwillende 
toon heerscht, cn men elkanders verdienste apprecieert. 

Van deze Maatschappij heeft hij gezegd »zieltogend" 
cn neemt daarvan niets terug. Als wij voortgaan ons zelf 
te bewonderen, komt er niet veel van te recht. Spreker 
herinnert aan van Alphen »een vriend die mij mijn fei
len toont", enz. 

De heer VOGEL merkt op, dat als wij buitenlandsche 
tijdschriften met de onzen willen vergelijken, wij zoo eer
lijk moeten zijn ook daarbij de statistiek te raadplegen. 
Het spreekt toch van zelf dat een tijdschrift voor 4 mil
lioen zielen niet van gelijk gehalte kan zijn als een 
voor 40 millioen zielen. 

Neemt men dit in acht, en vergelijkt men ze dus op 
eerlijke wijze, dan houdt hij vol dat wij bij het buiten
land n i e t achterstaan. Hij wijst cr op, dat vele werken 
daar worden uitgegeven, die wij hier niet voor onze reke
ning zouden willen nemen. 

De heer BERGSMA berinncrt dat het Koninklijk Insti
tuut van Ingenieurs, door het verzoek om aan te wijzen 
beoordeelaars van hunne prijsontwerpen, de Maatschappij 
ook nog niet zieltogend acht. 

Bovendien wijst hij er op, dat de heer GOSSCHALK met 
zijn rug gekeerd zit naar het diploma van Philadelphia 
dat als het hoogste getuigschrift, voor hetgeen de Maat
schappij daar tentoonstelde, werd verleend. Hij vermeent 
dat, zonder ons te verheffen, wij over zulke blijken van 
waardeering ons mogen verheugen. 

De heer LELIMAN moet nog opmerken dat onze Maat
schappij l n e * i s e e n officieel lichaam en gelukkig ook niet 
cijnsbaar aan hoog geplaatste ambtenaren. 

Onze Maatschappij is geheel vrij en onze leden hebben 
de vrijheid -DOM vrij" te zijn. Als zoodanig mag zij geen 
eigen bouwkunst hebben, want zij is reeds 30 jaren vrij 
geweest en daarom kan zij niet altijd optreden, zooals de 
heer GOSSCHALK bedoelt. 

Als particuliere kunstverceniging, die door geen enkele 
subsidie gesteund wordt, behoeven wij tegenover geen 
der buitenlandsche onder te doen. 

Spreker betoogt, dat wij als leden, hier geen vijanden 
zijn maar alleen strijd moeten voeren tegen iedere officieele 
kunst, die overal twist veroorzaakt. 

De Maatschappij wil geen partij kiezen, zij heeft de kunst
zaken steeds met kalmte en vriendschappelijk behandeld. 

Wil de officieele kunst partijschap dan voorspeld hij 
haar een harden- en een martelaarsdood, want de vrije 
kunst is wars van dwang! 

De heer VAN ROOSMALEN wil van de Vergadering eene 
verklaring uitlokken, omtrent de uitdrukking «zieltogend" 
opdat blijko in hoeverre zij daarmede voor de bestaande 
Maatschappij instemt. 

De Voorzitter acht die verklaring niet noodig, wijl de 
bijval der Vergadering duidelijk en het gesprokene genoeg 
toegelicht is om die uitdrukkiug niet in haar volle be-
teekenis op te nemen. Hij wenscht daarom dat alle leden 
mogen medewerken om de leemten aan te vullen en 
den bloei te bevorderen van de Maatschappij, die hij in 
aller welwillendheid aanbeveelt. 

De heer GOSSCHALK repliceert den heer BERGSMA, en 
acht het geene onderscheiding dat de Maatschappij ge
raadpleegd is door het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs. Hij komt op tegen do uitspraak dier Commissie 
van beoordeelaren, waaronder de handteekeningen voor
komen, van de heeren VAN GENDT, SALM, VAN DER TAK en 
anderen. Hij acht die uitspraak niet in het belang van 
de Bouwkundigen en daar hij het bekroonde ontwerp in 
deze zaal ziet opgehangen, zal hij morgen hier de bro
chure nederleggen, waarin hij die beoordeeling wcderlegt. 

Spreker zegt, dat als de heer BERGSMA daarin ziet eene 
erkenning, het hem leed doet, want die bemoeiing is 
niet waard gereleveerd te worden, en kan geeu lauwer 
zijn aan de kroon der Maatschappij, want die bcoordee-
ling is de caricatuur eener goede critiek. 

Door den heer BERGSMA wordt aangevoerd, dat hij 
geenzins in het fond der kwestie is gekomen, maar 
alleen de uitnoodiging hier mededeelde; dit feit alleen 
heeft hij willen releveeren. 

Daar niemand het woord verlangt, zegt de Voorzitter 
den leden dank voor hunne opkomst en belangstelling. 
Hij eindigt met den wensch, dat uit de gevoerde dis
cussie nut en voordeel moge voortkomen voor de Maat
schappij, wier belangen hij aan allen aanbeveelt en sluit 
de Vergadering. 

Aldus opgesteld overeenkomstig de aan-
teekeuingen, gehouden op de 3ö c alge
meene vergadering. 

AMSTERDAM, Mei 1878. I'. J. MOUTIIAAN, 
Secretaris. 

Op de vergadering waren tentoongesteld door de Maat
schappij : 

De antwoorden op de uitgeschreven prijsvragen. 
Teekeningen van het Stadhuis te 's Hage. 

» s » Gemeenteland te Maassluis. 
» » do Waag te Haarlem. 
» i een Woonhuis te Alkmaar. 
» » » Gebouw in de Novensstraat te 

Zalt-Bommel. 
» » de Hervormde Kerk te Voorschoten. 
» » het Stadhuis te Bolsward. 
J> » twee Woonhuisgevels. 

Teekeningen van het Raadhuis der O. I. Compagnie. 
» » * Rijksarsenaal, alhier. 
» » » Pakhuis de Hoop. 
» » de Torens der Wester-, Zuider- en 

Oude Kerk. 
» » een vroeger Poortje iu de Stilsteeg. 
» » den Ingang van het Makelaarskantoor. 
» » twee Woonhuizen in de Beurssteeg. 
» » hetKoornmetershuisjeopdeN.Z. Kolk. 

De laatst uitgekomen werken. 
De Oorkoude van de eerste steenlegging aan de Oranje 

Sluizen. 
Afbeelding der Zegenwagen »dc Bouwkunst" van de 

optocht te Rotterdam. 
Het Diploma der bekroning op de tentoonstelling te 

Philadelphia. 
Portret van den landbouwmeester, wijlen w. N. ROSE. 
Verder photographiën geschonken door B. en W. van 

Leiden, ?. SEDILI.E, B. DE GREEFF, II. J . VAN DER BRINK, 

J. O. VAN NIFTRIK, W. .1. J. OFFENBERG, J«. OLIE, P. J . II. CUVPERS, 
J. G. VAN GENDT JR., W. II. VETII, P. MAAS GEESTERANUS, 

w. METZELAAR, UAiiMs en de afdeelingen Arnhem en 
Rotterdam. 

Bovendien waren tentoongesteld: 
Het bekroonde prijsantwoord, van een gebouw voor het 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs, ontworpen door den 
architect A. J. VAN BEEK, te Leeuwarden, door dat ge
nootschap tijdelijk afgestaan. 

Eenige schetsen van Neurenberg, door A. W. WIESSMAN. 
Photographiën van een Kraan, twee Stoomtraver-

scn, teekeningen van het plantsoen op het Rembrands
plein en voormalig St. Anthonie's kerkhof, de Sluis 
aan het Westerkauaal, de aanlegsteigers en Bad-Iurich-
ting aan den Westerdoksdijk alhier, door J. c. VAN NIFTRIK. 

Teekeuiug van de Tooneelschool en een Stoomboothuisje, 
door A. L. VAN GENDT. 

» » een Sociëteitsgebouw en Ornamentstudiën, 
door G. w. VIXSEBOXSE. 

» » de Kansel der Herv. Kerk te Helder, 
door de Ambachtschool alhier. 

Het Monument van Jordaens te Putte, door JD. OLIE J" 2. 
Eenige photographiën uit Hoorn en Roermond, door 

J». OLIE 3»7.. 
» » » Lubeck, Munster en Bremen, 

door j . II. LELIMAN. 
» » » Weenen, door j . R. DEKRUYFF. 
» » van de tentoonstelling te Weenen 

en Parijs, door LAARMAN. 
Teekeningen van verschillende uitgevoerde werken, door 

E. G. A. FOL. 
Verschillende Ontwerpen, door A. J . VAN DEN BRINK. 
Het diploma (model) der tentoonstelling van Kunst-

Nijverheid door J. R. DE KRUIJFF. 
Eene verzameling Monsters der Nederlandsche Kunst

en Zandsteenfabriek te Velsen, door den agent A. J. JOEKES. 

Bijlage I. 

Rapport van beoordeeling over de ontwerpen, ingezonden volgens programma 1876. 

De commissie van beoordeeling der ingekomen Ont
werpen, naar aanleiding van de drie prijsvragen in het 
jaar 1870 uitgeschreven door de Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst, heeft de eer het navolgende 
resultaat van haar onderzoek aan het Bestuur ter over
weging en beslissing aan te bieden. 

I. Eene Synagoge voor eene groote stad. 

Bevat zes teekeningen met een memorie van toelich
ting onder de spreuk »de twaalf stammen van Israel." 
De teekeningen stellen voor: 1°. den platten grond; 2°. 
en 3». de vóór- en zijgevels; 4°. en 5». de dwars- en 
lengtedoorsneden ; 6°. de verdeeling der zitplaatsen, enz. 

Het is het eenige Ontwerp dat op de eerste prijsvraag 
werd ingezonden. 

HET PLAN is ontworpen gedeeltelijk in navolging vau 
den Byzantynsch-Roraaanschen Centraalbouw eu vertoont 
een lang schip met twee smalle zijbeuken. Aan de eene 
smalle zijde is de hoofdingang en aan de andere een 
nbscis aangebracht. In plaats van het traditioneele 
dwarsschip echter — dat met het langschip kruiselings 
verbonden gewoonlijk den koepelbouw motiveert, welks 
armen in platten grond een kruis vormen en iu opstand 
een topgevel vertoonen — heeft de Ontwerper aan de 
beide lange zijden een afzonderlijken aanbouw naast de 
zijbeuken gelegd, die onder een evenzoo afzonderlijke 
bekapping — lager dan die van den eigenlijken tempel-
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bouw — auu de eeue zijde, de kerkelijke baden met de 
wachtkamers en aan de andere zijde de voorsynagoge, 
de trouwzaal, het archief, woning enz., bevatten. 

Alle vereischte localiteiten zijn aanwezig. Aan het 
programma is dus voldaan, schoon — naar onze rnce-
uiug — zich niet alles op zijn plaats bevindt. Zoo komt 
ons de afstand van Thebah eu Echal te groot voor; in 
plaats van één middelpunt van dienst, heeft men er hier 
twee. het eene onder den achtkanten koepel, het andere 
in den abscis. Aan den gekozen architectonischen grond
vorm is dus de dienst ten offer gebracht. 

De waschbakkeu en privaten zijn in het hoofdportaal 
niet gunstig geplaatst. Voor zooverre ze daar werkelijk 
noodig mochten zijn, zouden we ze liever wat meer 
decoratief gemaskeerd zien. 

Ook aan de vóór-S3'nngoge hadden we liever een andere 
plaats gegeven. 

In de twee kleine ronde zijtorens had van de daar 
aanwezige ruimte meer partij kunnen getrokken worden. 

't Is niet duidelijk waarom de trappen, naar de vrouwen 
gaanderijen, in plaats van slechts 0.75 M. breed te zijn, 
niet liever de geheele ruimte beslaan V De andere vier
kante torentjes, die zich boven de zijbeuken ontwikkelen, 
zijn aesthetisch niet gemotiveerd en eveu als de koepel 
ontoegankelijk. 

In de zij-aanbouwsels laat de verlichting veel te wen-
schen over. De achterste rij baden, de keuken, het archief 
en de wachtkamers der 2'ic eu 3,1<! klasse zijn veel te 
donker. Ook de verlichting van den tempel zeiven komt 
ons niet overal voldoende voor, daar de vensters meeren-
deels smal en klein zijn en soms zijn aangebracht ter 
plaatse waar zich in den zijgevel torens bevinden. 

Er is te weinig toegang tot den tempel. Ook zijn de 
deuren te smal. Dit is mede van toepassing op de toe
gangen naar de galerijen. Ook zijn de ingangen van 
het hoofd portaal te klein in verhouding tot den gevel
architectuur. 

DE EACADE maakt geometrisch een zeer gunstigen in
druk; naar het perspectief beschouwd zou evenwel veel 
van dien indruk verloren gaan, daar alsdan de centraal-
koepel wijkt en de topgevel aan weerszijden, door twee 
naast elkaar geplaatste torentjes geflankeerd, een vrij wat 
slechter silhouet moet vertoonen, dan do geometrische 
teekening doet vermoeden. I)e hoofd verhoudingen van 
den gevel zijn goed, doch de détails dikwijls niet gelukkig. 
Ook is overdadig gebruik gemaakt van het monumentale 
planten ornament. 

Als het groote radvenstcr verdiept ware aangebracht, 
zou ook de boog meer spreken; de steunpunten van 
dien boog tegen zijdelingschen druk zijn onvoldoende. 

Het effect van de ZIJGEVELS is, door de afwezigheid 

van dwarssehip-gcvels, voor een groot deel bedorven. De 
zware centrale koepel, slechts door dc zadeldakjes boven 
de smalle zijbeuken van de zijmuren verwijderd, is daar 
ter plaatse aesthetisch onvoldoende begrensd. Op onaan
gename wijze wordt de, door een dwerggalerij gevormde, 
kroonlijst door de radvensters doorbroken De wimpergen 
boven dc zijvensters zijn niet in harmonie met de overige 
détail-versiering, terwijl de luchtbogen en de contreforten 
te zwak zijn Ook zou eeu liseer-vormige verhooging van 
de contreforten tot aan de kroonlijst in den zijgevel 
niet misstaan. 

De achtkante koepel zou uitwendig goed van vorm 
zijn, als de overgang van het vier- in het achtkant, wat 
beter ware opgelost. 

In den ACHTERGEVEL zou een kleiner abscis, in over
eenstemming met den binnenaanleg, beter hebben vol
daan, 't Is ons niet duidelijk waarom vau de ontoegan
kelijke binnen bovenruhnte geen partij getrokken is; het 
ware beter geweest, die binnenruimte te doen vervallen 
eu ook uitwendig den abscis minder omvangrijk te maken. 

De CONSTRUCTIE van den tempel laat over het algemeen 
veel te wenschen over. De muren, vooral ook die van 
den koepel, zijn tc zwak en de vier gordelbogen, die den 
koepel dragen, evenmin sterk genoeg. De constructieve 
oplossing van den achtkanten koepel uit het vierkant van 
de gordelbogen is aesthetisch af te keuren. Liever, dan 
de vier open bogen, zouden wij pendentifs hebben zien 
toegepast, waardoor ook dc drukking in diagonale rich
ting O]) de vier steunpunten zou zijn overgebracht. Ook 
bespeuren wij te weinig constructief verband tusschen de 
gordelbogen en de open diagonaal-bogen, die dezen over
gang vormen tot den koepel. 

De vierkante gemetselde mantel om het koepel-acht
kant komt ons voor, hooger te zijn opgetrokken dan 
noodig is, met hot oog op het inwendige doorzicht onder 
de open bogen; terwijl eindelijk de vier pijlers, de 
steunpunten van den geheelcn koepelbouw, te zwak zijn 
voor een zes-en-tachtig meter hooge toren-constructie. De 
wijze waarop de houten koepel-kap op den steenen on
derbouw rust is mede niet soliede. Met uitzondering van 
den min sierlijken vorm van het — in den abscis ge
plaatste — Echal en het wel wat al te weelderig en 
toch eentoonig planton ornament aan de gewelven, is de 
BINNENVKBSIERING van den tempel eenvoudig, doch waardig. 

Do CEKOZEN STIJL is, zoowel uit- als inwendig, over 
hot algemeen goed volgehouden, eu vertoont vooral in 
dc bekroning van koepel eu torentjes zeer prijzenswaar
dige motieven. 

De ontwerper heeft blijken gegeven zoowel van een 
ontwikkelden smaak nis van studie; de TEEKENINGEN zijn 
flink bewerkt cn getuigen van oefening en talent. 
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De tijd en zorgen daaraan besteed kunnen dan ook 
naar onze meening, zelfs door het volle bedrag van den 
uitgeloofden prijs, op verre na niet vergoed worden. Maar 
behoudens al de goede eigenschappen waardoor het ont
werp uitmunt, is het kenschetsend over het geheel, dat 
het wel goed geteekend maar niet behoorlijk doordacht 
is, en dat bij een monumentalen tempelbouw als deze, 
waar de binncnversiering zoo geheel eu al van de con
structie afhankelijk is, juist aan deze constructie zoo 
weinig naauwlettende zorg is gewijd. Zoo blijkt b. v. nog, 
bij een gedetailleerde beschouwing, dat boven de radven
sters van het koepelgewelf, kappen zijn aangebracht, die 
bij het schaduwen wel aangeduid, doch in doorsnee ver
geten zijn; dat de open bogen, die den overgang vormen 
van de gordelbogen tot den koepel, zijn bewerkt op 
een wijze, die met de constructie in strijd is; dat — zoo 
als we reeds zeiden — in de lengte doorsnede vensters 
zijn geteekend, die in werkelijkheid daar niet aanwezig 
kunnen zijn; dat de vensters in den zijgevel andere ver
houdingen vertoonen, dan diezelfde vensters in de lengte 
doorsnede, enz. 

CONCLUSIE. 

Behoudens erkenning van de vele en groote ver
diensten, waarvan het ontwerp de blijken geeft, maken 
wij evenwel bezwaar om het den uitgeloofden prijs 
waardig te keuren en hebben dus do eer aan heeren 
Bestuurdercn voor te stellen: aan het ontwerp *de In-aal f 
stammen vau Israël" het getuigschrift der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, met eene premie van 
Twee Honderd en Vijftig gulden, uit te reiken. 

II. Een aba t t o i r voor eene P r o v i n c i e s t a d . 

I. »Al doende leert." Wat het plan aangaat, was 
men van meening dat het terrein te veel ingesloten, te 
veel ommuurd was, waardoor het gebruik niet bevorderd 
en veel ruimte verloren wordt. 

De architectuur van dit ontwerp laat veel te wenschen 
over. Als voorbeeld wordt gewezen op de bekroning 
der vensters, op het ongemotiveerde, ja onpraktische van 
het ijzerwerk boven den middeningang, dat aan een toe
stel voor illuminatie herinnert 

II. »Macello publico." De planverdecling kon de goed
keuring niet geheel wegdragen. Zoo is bijv. het ver
kooplokaal niet goed geplaatst, evenmin als de woning 
van den administrateur; ook is er ten opzichte van de 
toelichting niet geheel aan het programma voldaan. 

Het teekenwerk is zeer verdienstelijk, de architectuur 
niet van karakter ontbloot. 

III. »Stedelijke Inrichting." Het plan kon de instem
ming niet verwerven. Ten opzichte van de détails, ont
breken van het gebouw voor Slachthuis nagenoeg alle 
opgaven. Architectonisch werd dit ontwerp vrij zwak 
geoordeeld. 

IV. »Dco Volente." Het plan, waarin alles aan 
elkaar geregen is, kon de goedkeuring niet wegdragen. 
De architectonische vormen laten veel te wenschen over. 

Y. tNuttig na den dood." De planverdeeling werd niet 
onverdienstelijk geoordeeld, hoewel de vele toegangen 
bewaking en controle moeielijk zouden maken en daarom 
afgekeurd moeten worden. De dwarsche plaatsing der 
deelen werd niet goed gevonden, evenmin de wijze waarop 
de toegangen tot de stallen zijn aangebracht, die van uit 
het water niet te bereiken zijn. 

Bijval vond het opnemen in het plan van koelkamers. 
Er ontbreken hier, even als bij vele andere ontwerpen, 
détails van het slacht- en stalgebouw. 

De gevels van dit ontwerp zijn ferm geteekend, hoe
wel ze misschien in de onderdeden, bij uitvoering soms 
wat zwaar zouden blijken. 

VI. » Volksgezondheid." De planverdeeling is over het 
algemeen goed. Opgemerkt werd echter, dat de bewaar
plaatsen voor geslacht vee ontbreken, dat het verkooplo
kaal niet gemakkelijk gelegen is, en dat de ontwerper 
beter gedaan had de woning van den markmeester te 
verbinden aan het administratie gebouw. 

Het ontwerp is goed geteekend en bestudeerd. De 
architectuur is wel een weinig sober. Ook werd opge
merkt dut de huizen, waarin het administratie gebouw 
en de kantoren gevestigd zijn, veel te groot zijn voor 
wat het programma verlangt, namelijk een abattoir in 
een provinciestad. 

VII. -a Studie." Dit ontwerp is — in overeenstem
ming mot het motto — een werkelijke en zeer goede 
studie. Aan de bezwaren, die bij velen der boven be
oordeelde ontwerpen golden, is hier te gemoet gekomen. 

Zoo bijv: vindt men het administratiegebouw ver-
eenigd met de woning van den marktmeester. Zoo zijn 
de stallen geisoleerd van de slachtplaatsen en staan zij 
in de goede — d. i . voor het gebruik meest gemakke
lijke — richting. Zoo vindt men, als bij N°. V, eene 
bewaarplaats of koelhuis voor geslacht vee en meer zaken 
nog, die bewijzen dat de ontwerper volkomen thuis is 
in het onderwerp. 
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Dc architectuur is wel het zwakste deel van dit ont- II vond het te vol, te onrustig. Het middengedeelte be-
werp: vooral de vormen van het woonhuis hadden wel 
wat meer studie verdiend. 

De toelichtende beschrijving is stellig niet het minst 
verdienstelijke gedeelte van den arbeid. Ze is uitvoerig 
en duidelijk. 

CONCLUSIE. 

De beoordeelaars zijn eenstemmig van meening, dat 
aan het ontwerp: een Studie, de prijs moet toegekend 
worden. 

Zij veroorloven zich bovendien het ontwerp: Volksge
zondheid voor een premie van / 100.—; en het ont
werp: Nuttig na den dood voor een loffelijke vermelding, 
voor te stellen. 

III. Eene a f s l u i t i n g van eene W a n d e l 
plaa ts i n eene groote stad. 

I. »Op Hoop van Zegen." Dit ontwerp is niet bij
zonder geslaagd. Het herinnert sterk aan de veel ver
spreide modelboeken der ijzergieterijen hier te lande, die 
zich bepaaldelijk op het kleine gietwerk toeleggen, als 
de fabriek: de Prins van Oranje, die der heeren 
ENTHOVEN, enz. 

II. »Frühlingstraum." De teekening is vrij goed uit
gevoerd. Algemeen echter was de indruk, dat het hek 
het uitzicht op het park te veel zou belemmeren. 

Ook vond men, dat de pijlers niet in harmonie waren 
met het overige. Ook laakte men de zware palmetten, 
ter zijde van de pijlers aangebracht en de zware vnas. 

Het geheel is verre van rustig, heeft te weinig éénheid. 

III. »E> irrt der Menseh," u. s. w. De teekening, vooral 
vau het smidswerk, is vrij goed geslaagd. Minder even
wel kan dit van de vormen gezegd worden. Het geheel 
is — door de, zich steeds herhalende guirlande-vormige, 
begrenzing — niet aangenaam van lijnen. Ook droeg 
de gelijkmatige hoogte de goedkeuring niet weg. Het 
nüddenliek, de eigenlijke ingang, had wat hooger be
lmoren te zijn. De pijlers-posten en stijlen werden te 
laag geoordeeld. 

IV. »Jacob van Kampen." De beoordeelaars waren 
van meening, dnt dit ontwerp zeer onrustig van vorm 
is. Het middenhek heeft meer het karakter van iets 
tijdelijks, dau van iets blijvends. De stijlen werden te 
dun geoordeeld. 

V. > Violeta." Ook dit ontwerp kan, uit een oog
punt van ernst, de goedkeuring niet wegdragen; men 

hoorde meer gemarqueerd te zijn. Ook zijn de schoor-
ijzers — ofschoon bepaald noodig — niet aangetoond. 

VI. «Parmi tons les embellisscments etc." Ook hier geldt 
de opmerking, dat het middengedeelte wel door meerdere 
hoogte of architectonische waarde had behooren aan
getoond te zijn. Ook werd de rand wat zwaar geoordeeld. 

VIL * Afsluiting." Dit is een der verdienstelijkste van 
de ingezonden ontwerpen. Men laakte daarin evenwel 
de te zware posten en hunne bekroning. Over bet 
geheel is dit ontwerp echter (link geteekend. 

VIII. » Flora." Dit ontwerp is verdienstelijk uitgevoerd. 
Er werd echter gevraagd, in hoeverre het oorspronke

lijk te achten was, en of niet eenigzins ruim gebruik 
gemaakt was van hekken uit den tijd van Louis XIV. 

Enkele fouten werden in dit ontwerp opgemerkt. Zoo 
werd o. a. de voet te licht geprofileerd geacht en de 
vaas op de posten te zwaar. 

IX. »Wapen van Zwolle." Hoewel dit ontwerp met 
veel smaak geteekend is, kon dit toch niet tegen de zeer 
belangrijke tekortkomingen opwegen. 

In de eerste plaats is er niet voldaan aan het pro
gramma, dat een détail op 'bo der w: g: verlangt, welk 
détail hier van veel nut had kunnen zijn, en den ont
werper er toe gebracht zou hebben, zich van veel zaken 
beter rekenschap te geven. Zoo b. v. de kap en de klok 
boven den middeningang, enz. 

Dit ontwerp maakt wel eenigzins den indruk van een 
feestdecoratie, en bracht een der Beoordeelaren het werk 
van den decorateur KIM HELL voor den geest. 

CONCLUSIE. 

De beoordeelaars zijn eenparig van meening, dat aan 
het ontwerp: Flora, de prijs moet toegekend worden. 

Om de vele moeite en ook om de werkelijke verdien
sten, daarin ten toon gespreid, wenschen zij tevens de 
beide ontwerpen: Afsluiting en Wapeu van Zwolle, voor 
eene loffelijke vermelding aan te bevelen, wanneer dit 
met dc Wet der Maatschappij, betreffende bet uitschrijven 
van Prijsvragen, in overeenstemming gebracht kan worden. 

Amsterdam, Mei 1878. De Commissie voornoemd, 

I. GOSSCIIALK, Rappr. voor Vraag II. en III. 
H . P. VOGEL. 
J . J . C. DE WIJS. 
P. J . MOUTHAAN. 
J . l i . DE KRUIJFF, Rappr. voor Vraag I. 
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Bijlage II. 

UITTREKSELS VAN DE VERSLAGEN DER AFDEELINGEN. 

A M S T E R D A M . 

Leden. Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1877 
117, waarbij 3 honoraire leden. Hiervan bedankten 4 
en werden 6 nieuwe leden aangenomen, zoodat ultimo 
December het ledental bedroeg 110. Hiervan waren CO 
effectieve en 59 plaatselijke leden. 

Bes tuur . Volgens rooster was de beurt van aftreding 
aan de heeren i . GOSSCHALK, Voorzitter en E. SCHELTEMA HGZ., 
Vice-Voorzitter, welke heereu volgens de nieuwe wet 
niet dadelijk herkiesbaar waren. In hunne plaats werden 
gekozen de heeren N . REDEKER BISDOM en J . L. SPRIN
GER. *) 

Het bestuur werd nu geconstitueerd als volgt: N. REDEKER 
BISDOM, Voorzitter; p. J. HUIBERS, Vice-Voorzitter; p. F. 
LAARMAN, Secretaris; j . SMIT, Penningmeester en i. L . 
SPRINGER, Commissaris. 

V e r g a d e r i n g e n . In dit jaar werden gehouden 
10 vergaderingen, waarbij 2 buitengewone. Te zamen 
werden zij bijgewoond door 126 leden en 16 geintro-
duceerden. 

Elke vergadering werd dus gemiddeld door V » van het 
aantal leden bijgewoond. 

Behalve genoemde vergaderingen werden nog gehouden 
op 14 en 15 Augustus feestelijke bijeenkomsten ter vie
ring van het 25 jarig bestaan der afdeeling en op C 
September ontving de afdeeling het bestuur en de leden 
van de Maatschappij tot het houden van de 31s' t u alge
meene bijeenkomst. 

F e e s t v i e r i n g . Het feest, gehouden ter herdenking 
van het 25 jaar bestaan, werd op 15 Augustus geopend 
met het houden van eene tentoonstelling van bouwkun
dige ontwerpen in het lokaal de Griekeutuin. 

's Avonds van dien dag werd in hetzelfde lokaal een 
vergadering gehouden waarin door den heer MARTIN KAI.FF 
eene reden werd uitgesproken, over het hedendaagsch 
standpunt der kunst in het algemeen en der Bouwkunst 
in het bijzonder. 

Den volgenden dag werd per stoomboot een tocht ge-

*) In liet begin vnn 1878 traden nf dc herren j . SUIT cn p. F. LAAR
MAN en werden gekozen de heeren J . N. I.ANPBÏ; cn o. KBOOK, 

Het bestuur constitueerde zich BEDKKEB BISDOM, President; SPBINOEB, 
Vice-President; Hl'iBERS, Secretaris; KBOOK. Penningmeester; I.AMIKI. 
Commissaris 

daan naar IJmuiden en het feest daarna besloten met 
een diner in het lokaal Maison Stroucken. 

Uitgenoodigd door het bestuur werd het feest bijge
woond door afgevaardigden, uit het bestuur van de Maat 
schappij, van eenige zuster-afdeelingen en van de vereeni
ging Architectura et Amicitia. 

A lgemeene Bi jeenkomst . Op de algemeene ver
gadering van de Maatschappij gehouden 24 Mei, viel, na 
loting met Utrecht, het lot op onze afdeeling om de 31 «'c» 
algemeene bijeenkomst der leden te ontvangen. 

Deze vergadering werd gehouden op 6 September in 
het lokaal Maison Stroucken en insgelijks geopend met 
eene tentoonstelling. 

Na afloop der vergadering werd een tocht gedaan per 
stoomboot, naar de Oranjesluizen, naar de verschillende 
in aanleg zijnde gemeentewerken en naar de Spoorweg
brug te Zaandam. 

Ook deze bijeenkomst werd besloten met een diner in 
Natura Artis Magistra. 

V e r h a n d e l i n g e n . In 3 vergaderingen werden ver
schillende door de Maatschappij gestelde vragen in be
handeling gebracht en daarover vrij uitvoerige discussien 
gevoerd. 

Over vraag 3 luidende: »Wat is te doen tegen de 
»minder humane beoordeeling van bouwkundigen onder-
»ling", enz., werd den 2W 1 Februari door den heer J . H . 
LELIMAN eene verhandeling gehouden. 

Verder zijn op verschillende vergaderingen de navol
gende onderwerpen behandeld: 

1°. Wat is de beste wijze voor kamer- en keuken 
schoorsteeubouw. 

2°. Hoe verkrijgt men de doelmatigste ventilatie in 
kamers of zalen waar al of niet gestookt wordt. 

3°. Hoe moet in het nlgemeen het draagvermogen 
van heipalen aangenomen worden. Kan men veilig op 
de gebruikelijke formule afgaan. 

4". Wat leert de ondervinding omtrent het gebruik 
van Amerikaausch Greenenhout. 

Alle onderwerpen werden met belangstelling behandeld. 
Eene beknopte omschrijving der besprekingen zal iu het 
gedrukt verslag den leden worden gegeven. 

De heer JOEKES stelde ter bezichtiging gegoten ijzeren 
dakpannen en kunstmatig vervaardigden zandsteen, en 
gaf hierbij de noodige toelichtingen die, tot eenige 

9 » 
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opmerkingen omtrent de waarde van een eu ander, 
aanleiding gaven. 

Op de vergadering van G April kwamen iu behande
ling, de ingekomen voorstellen door de afdeelingen Arnhem 
en Rotterdam aan de Maatschappij gedaan. 

Behoudens het tweede voorstel van de afdeeling Rotter
dam, betreffende het uitgeven door de afdeelingen van 
een plaatwerk, mochten zij weinig bijval verwerven. 

Een voorstel van de afdeeling Utrecht, om medewer
king te verkrijgen voor een door haar uit te geven 
album, werd mede ongunstig ontvangen. De vergadering 
meende, dat het beter was de krachten te coucentrceren 
voor het, door de Maatschappij uit te geven, bijblad der 
Bouwkundige Bijdragen. 

K u n s t b e s c h o u w i n g e n . Op de vergaderingen van 
2 eu 21 Maart werdeu door den heer DUDOK DE WIT, 
kunstbeschouwingen gegeven, bestaande in een prachtige 
collectie photographiën en lithographiën betreffende de 
tentoonstelling te Chicago in 1874 en te Philadelphia 
in 1870. Verder eene schoone collectie photographiën 
naar bouwwerken in de grootste steden van Duitschland. 

De heer REDEKER BISDOM stelde het werk van CÉSAR 
DALY, Decorations intérieures, ter bezichtiging. 

G i f t e n . Evenals vorige jaren schonk de afdeeling 
aan de Ambachtschool en aan de avondschool voor vol
wassenen bijdragen elk van / 25.—. 

Geschenken. De volgende werken werden als ge
schenken door de afdeeling ontvangen: 

van de afdeelingen Rotterdam en 's Hage en van de 
Ambachtschool alhier, de jaarlijksche verslagen. 

A R N H E M 

Leden. Het aantal leden op 1 April 1878 bedroeg 
27 tegen 29 op 1 April 1877, zoodat wij een vermin
dering in ledental moeten vermelden. 

Bes tuur . Aan de beurt van aftreden waren de hee
ren A. VAN CUIJLENBURGH, cn 3. c. STOELLER; deze heeren 
werden herkozen, zoodat liet bestuur is znniengesteld ge
lijk in het voorgaande jaar als: A. VAN CUIJLENBURGH, Voor
zitter; J . c. STOELLER, Vice-\ oorzitter; s. A. FIJNEBUIK, 
Penningmeester; J . 11. PERSIJN, Bibliothecaris; J. w. BOER-
BOOMS, Secretaris. 

V e r g a d e r i n g e n . Er ziju 8 vergaderingen gehouden, j 
die over het algemeen niet druk bezocht werden. 

Kassa . De toestand der li nan tien is als volgt: de 
ontvangsten bedragen volgens verslag van den Penning
meester in December 1877 ƒ 121,34 en de uitgaven i 
/ 113,05, zoodat de rekening sloot met een batig saldo 
van ƒ 8,29. 

K u n s t - b e s c h o u w i n g e n . De navolgende Kunst- I 

beschouwingen zijn gegeven: door den heer VAN WADENOIJEN, 
de ontwerpen van Stations en andere gebouwen ten dienste 
van den Staatsspoorweg tusschen Arnhem en Nijmegen; 
door den heer J . w. BOERBOOMS het werk 1'Ornement Po-
lijgrome van Bacinet en eenige ontwerpen uit de Eucij-
clopédie d'Architecturc; verder teekeningen van twee, door 
laatstgenoemden heer, opgemeten gebouweu hier ter stede, 
met ontwerp tot restauratie. 

Behandelde onderwerpen. De, reeds in het vo
rige verslag vermelde, vraag (in den vraagbus gevonden) 
wordt door den heer VAN WADENOIJEN gedeeltelijk schrif
telijk beantwoord. Het antwoord zal voor de Bouwkundige 
Bijdragen worden afgestaan, de vraag luidt: Wat heeft 
de ondervinding geleerd omtrent de waarde, duurzaamheid 
en prijs van muurschilderwerk in Ujmverf, in vergelijking 
met dal in oliverf, en waarop dient men, zoo bij de bepleis
tering der muren, als bij de beschildering, voornamelijk 
acht te slaan om blijvend deugdelijk werk te bekomen!' 

De beantwoording der vraag: Is het bekend dat waterglas 
wordt gebruikt, ter vervanging van tras, in de specie voor 
trasramen, zoo ja; hoe zijn. de uitkomsten ? wordt ter behan
deling op de Algemeene Bijeenkomst in 1878 in Amster
dam te houden, opgezonden naar het Bestuur der Maat
schappij. 

Met genoegen heeft de Afdeeling gezien dat de vraag, 
cenigsins anders gesteld als door haar opgegeven, opge
nomen is; een antwoord op die vraag is reeds ingeko
men en zal naar bovengenoemde Bijeenkomst worden 
opgezonden. De door de Maatschappij gestelde vragen 
voor de 32 s t t ' Algemeene Bijeenkomst werden op onze 
Vergaderingen besproken. 

Den heer u. J . IIEUVELINK gaf op uitnoodiging van 
de Afdeeling ziju ontwerp ter uitbreiding der stad 
Arnhem ter bezichtiging, genoemde heer deed dit van 
de noodige omschrijvingen vergezeld gaan. 

Naar aanleiding vnn het bezichtigen en beproeven, in 
een onzer Vergaderingen, van hardglazen dakpannen uit 
de fabriek van JEEKF.L, MIJNSSEN en c°. te Leerdam, werd 
door onze Afdeeling aan genoemde fabriekanten een 
getuigschrift uitgereikt. 

Met leedwezen moest de Afdeeling wegens finantiële 
bezwaren besluiten, geen gevolg te geven aan de uit
noodiging der Maatschappij om mede te werken aan een 
Bijblad van de Bouwkundige Bijdragen. 

Het in ons vorig verslag vermelde verzoekschrift tot 
het oprichten van een stedelijk Museum is met een groot 
aantal handteekeuingeu voorzien aan ons Gemeentebe
stuur opgezonden. 

Onze Afdeeling werd op do Algemeene Vergadering 
en Bijeenkomst te Amsterdam vertegenwoordigd door den 
heer J . w. BOERBOOMS die daarvan verslag uitbracht. 

De nieuwe wet onzer Afdeeling is ter goedkeuring aan j 
het Bestuur der Maatschappij opgezonden. 

L e e s c i r k e l . Om te zorgen dat de rekening van 
den Penningmeester, bij het einde van het ingetreden 
jaar, geen te kort aanwijst beeft onze leescirkel een be
langrijke vermindering moeten ondergaan. 

Geschenken . Van de M aatschappij werden ontvan-
gen de in den loop vau het jaar verschenen Bouwkun-
dige Bijdragen en van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs do in dien tijd verschonen werken. Van de i 
Afdeeling Utrecht proefbladen van een door genoemde 
Afdceliug waarschijnlijk uittegevon werk. Van den beer 
H. J . HKUVELINK het door hem ontworpen plan tot uit
breiding der gemeente Arnhem, bestaande uit twee ge
drukte teekeningcu. 

L E I D E N E N O M S T R E K E N . 

Leden . Bij den aanvang van het afdeelingsjaar, Mei 
1877, telde de Afdeeling 57 leden. Door bedanken voor 
het lidmaatschap werd 1 lid verloren, terwijl een lid, de 
heer P. v. i>. KAMP overleed, waardoor aan de Afdeeling 
een harer ijverigste en meest belangstellende leden ont
viel ; vijf nieuwe leden traden toe, zoodat het ledental 
thans 00 bedraagt. 

Bes tuur . Het Bestuur bestond uit de heeren J . w. 
SCHAAP, Voorzitter; w. KOK, onder Voorzitter; J. FILIPPO 
HZ, Secretaris; c. n. BERTRAND, Penningmeester ; ADS. VER
HOOG, Commissaris. 

Tusschentijds bedankte als Secretaris cn tevens als lid 
de heer J . FILIPPO HZ., onder het bovengenoemd getal 
begrepen; dit bedanken werd met leedwezen vernomen, 
terwijl de pogingen die men aanwende om hem van be
sluit te doen veranderen, niet mogten baten. 

V e r g a d e r i n g e n . In eene buitengewone Vergade
ring is in de ontstane vacature voorzien door benoeming 
van den heer J. H. GIIZEN tot Bestuurslid, die tegelijkertijd 
den werkkring van Secretaris bereidwillig op zich nam. 

K a s s a . De finantiëele toestand bleef spaarzaamheid 
vorderen, zoodat geen prijsvragen uitgeschreven kouden 
worden en ook het opmeten van oude gebouwen moest 
achterwege blijven ; niettemin werden als vroeger leerlin
gen, teu koste der Afdeeling, op de Ambachts- en Burger 
avondschool geplaatst en werd onder leiding van een 
der leden een gevel van Oud-Hollandschen Burgerlijken , 
bouwstijl opgemeten en in teekening gebracht, om ter 
beschikking van het Hoofdbestuur te worden gesteld. 

V e r g a d e r i n g e n . Acht gewone vergaderingen wer
den gehouden; de opkomst bestoud gemiddeld uit 24 leden, 
zes leden werden door het lot ter vervulling van een 
spreekbeurt aangewezen; het was ontmoedigend dat door I 

geen van hen, ondanks de vrijheid om daarin door 
anderen te doen voorzien, deze taak werd vervuld. 

De vragenbus bleef op een enkele uitzondering na, steeds 
ledig. 

In onderscheidene vergaderingen hadden kunstbeschou
wingen plaats, waartoe de platen, teekeningen cn boek
werken, door sommige leden en meermalen met toe
lichtingen gegeven werden; ook aan monsters en 
modellen van bouwkundige voorwerpen ontbrak het nu 
en dan niet. 

Eene beknopte mededeeling door de heeren J . w. SCHAAP 
en H. J. GIEZEN, hunner bijwoning van de feestviering, 
van het 25jarig bestaan der Amsterdamsche Afdeeling 
werd met genoegen aangehoord. 

Het Verslag van de jaarlijksche Mei-vergadering door 
de heeren w. KOK en J . v. D. KAMPPZ., als afgevaarden 
bijgewoond, werd bij monde van laatstgenoemden heer 
uitgebracht. 

De tot afgevaardigden voor de September vergadering 
benoemde heeren gaven daaraan, evenmin als huune 
plaatsvervangers, gevolg. 

Sprekers, die een bepaald onderwerp behandelden 
waren: 

De heer ADS. VERHOOG over het nieuwe Rijks-Museum 
te Amsterdam en andere ontwerpen, uitgevoerde werken 
enz. van den architect J . F. CUYPERS, 

De heer w. A. VAN LITH over Amerikaansche houtsoor
ten en hetgeen hier te lande in gebruik is geraakt: wij
ders besprak de heer p. MARKS het verwen of beschilde
ren dier houtsoorten. 

De heer J . w. SCHAAP gaf eene uitvoerige beschrijving 
van de pyramide van CUEOPS met eene doorsnede derzei ve 
op groote schaal en een model van een onzer grootste 
Middeleeuwsche kerken naar dezelfden maatstaf ter verge
lijking. 

De heer J . P. J. VAN EWIJK sprak over de steden Pompeji 
en Herculanum, met tentoonstelling van prachtige platen 
op de verwoesting eu ontgraving betrekking hebbende. 

De heer H. J. GIEZEN deed, in verband met de hier ter 
stede in aanleg zijnde duinwaterleiding, mededeelingen 
omtrent de waterleiding te Rotterdam waarbij de beschrij
ving en platen van den heer v. D. TAK zeer te stade 
kwamen; eene vergelijking tusschen gefiltreerd Maaswa
ter eu diergelijk duinwater was hierbij hoofddoel. 

In de vergadering van December werd de overleden 
heer p. VAN DER KAMP met gepasteu eerbied herdacht. 

De heer J . J . WEBNEB, leeraar aan de burger-avond 
school alhier, door het Bestuur tot eene spreekbeurt uit
genoodigd, voldeed bereidwillig daaraan door eenige eigen
schappen en toepassingen van electriciteit en magnetisme 
te verklaren en met proeven op te helderen ; de telegraaf 
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en electrische klok maakten het slot dier voordracht uit; 
op deze vergadering had men het genoegen een jeugdig 
bouwkundige uit Aken tegenwoordig te zien. 

De heer w. KOK gaf eene zeer aantrekkelijke beschrij
ving van het wereldberoemd kunstgewrocht van Phydias, 
den Olympischeu Jupiter, waarbij een overzicht van de 
Grieksche kunst in het algemeen zich onwillekeurig aan
sloot. 

De heer j . L. CREYGHTON, gaf als inleiding tot cene 
latere verhandeling over kunstlicht door lampen, eene 
bijdrage over petroleum; de vroegere bekendheid daar
mede, de bronnen, de wijze van verzamelen, het zuiveren 
en de eigenschappen er van. 

De heer p. A. VAN AKEN, Directeur der Duinwaterlei
ding alhier, voldeed aan de uitnoodiging tot het geven 
van eene verklaring der inrichting van watermeters. 

Onderscheidene stelsels met de voor en nadeelen 
daarvan werden besproken, door schetsen op het bord 
verklaard en door modellen verduidelijkt; deze laatste 
spreekbeurt was geenszints de minst nuttige en leerzame 
van hetgeen de vergaderingen dit jaar hadden aangeboden. 

Als bijdragen kunnen nog genoemd worden: 
De Halles Centrales te Parijs, volgens Dr. JAN TEN 

BRINK; de Toren der Liere Vrouwe Kerk, Notre Dame te 
Antwerpen, volgens een curieus oud boekske; over Kunst-
Marmers, enz. 

Vóór den aanvang van elke vergadering was er gedu
rende een uur gelegenheid tot het lezen van tijdschriften, 
inzien van platen en diergelijke op bouwkundig of tech
nisch gebied, waarbij zooveel mogelijk voor verscheiden
heid gezorgd werd. Dankbaar was echter de gebruik
making daarvan niet. 

Medewerking aau een maandblad of zoo iets, naast de 
Bouwkundige Bijdragen, kon vooralsnog geen instemming 
bij den leden verwerven; de daartoe vereischte geldelijke 
uitgaven kunnen als het voornaamste bezwaar beschouwd 
worden. Een aantal leden gaven door inteekening op 
het, van wege de Utrechtsche afdeeling, uit te geven al
bum, bereids van hunne symphatie blijk. 

Door geldelijke ondersteuning aan de afdeeling, van het ï 
Leidsch Departement der Maatschappij tot bevordering 
der Nijverheid, werd deze instelling in staat gesteld 
den heer LECONITE, leeranr aan de Polytechnische School 
te Delft, voor een spreekbeurt over de leer van het Or
nament te verbinden, waardoor aan de leden onzer af
deeling gelegenheid werd gegeven deze voordracht bij te 
wonen en waaraan de meeste voldeden. 

Een tweede gelegenheid tot bijwoning hunner verga
dering werd ons, door voornoemd departement, aangeboden 
bij gelegenheid eener bespreking van den heer H . J. 
WOLTER, uit Amsterdam, over verwarming en ventilatie, 

waarvan ook nu een ruim gebruik door de leden werd 
gemaakt. 

Uit het voorgaande moge, zij 't ook in grove trekken, 
blijken hoedanig onze afdeeling aan hare taak tracht 
te beantwoorden; overigens mag de moeielijkheid niet 
worden verheeld, die er voor het Bestuur in gelegen 
is, om doorgaande belangstelling op te wekken voor het 
bezoeken der bijeenkomsten, waartoe afwisseling en ver
scheidenheid van onderwerpen in de eerste plaats onmis
baar is te achten; een moedgevend verschijnsel blijft 
evenwel de vriendschappelijke en welwillende toon, die 
onder de leden heerscht, zoodat bij het einde van elke 
vergadering de aangenaam doorgebrachte avond, bij 
velen stof tot prijzen oplevert. 

R O T T E R D A M . 

Bes tuur . Volgens ons reglement waren aan de 
beurt van aftreding en niet herkiesbaar de bestuurs
leden D. DE VRIES en A. KORNDÖRFFER in wiens plaats 
verkozen werden, de heeren J . c. BELLINGWOUT en o. J . 
VAN DER GOES. Het bestuur heeft alzoo dit jaar bestaan 
uit de heeren G. B. VAN DER TAK, Voorzitter; H. CRAMER, 
Vice-Voorzitter; n. J. DTJPONT, Penningmeester; J. A. VOOR
HOEVE, J. C.'BELLINGWOUT, G. J . VAN DER GOES, W. C. VAN 

GOOR, Secretaris. 
Leden. Omtrent de leden is mede te deelen, dat 

het aantal daarvan thans is 160 of 3 meer dan het 
vorig jaar. 

Van onze 3 eereleden hebben wij den eerstbenoemde 
door den dood verloren, namelijk den heer \v. v. ROSE. 
Zijne verdiensten, in betrekking tot, onze afdeeling, zijn 
velen en groot. Hij was niet alleen een der twintig 
Rotterdamscbe leden van de Maatschappij, die zich bij 
brief van 11 Juni 1849 tot het Bestuur wendden met 
het voorstel dat afdeelingen zouden worden opgericht, 
maar toen dat voorstel in goede aarde viel, stelde hij 
zich ook aan het werk, zoodnt reeds den 29 s t t" Augustus 
van dat jaar de eerste afdeeling werd geconstitueerd. 
Hij was den man om die jeugdige plant te doen wassen. 
Onmiddelijk werd hij tot voorzitter gekozen, welke be
trekking hij in Mei 1858 neerlegde, daartoe genoopt 
door zijn vertrek naar 'sHage. 

Gedurende de negen jaren dat ROSE de voorzittersstoel 
in onze afdeeling bezette is door hem veel voor haar 
gedaan, getuige niet nlleen de menigte voordrachten, die 
hij in de vergaderingen hield, alle keurig eu leerzaam, 
zooals wij dat tot in den laatsten tijd ook elders van 
hem gewoon waren, maar ook menige onderwerpen van 
verschillenden aard en strekking zijn door hom behan
deld. Steeds was hij gereed van zijn veelomvattende 

kennis anderen mede te deelen en hij bezat de gave 
dat op een aangename, duidelijke wijze te doen. Hij was 
in één woord niet alleen voorzitter in naam, maar in wer
kelijkheid, de belangen der afdeeling steeds behartigende 
daar waar hij dit kon doen. 

Geen wonder dan ook dat wij noode hem die, met zoo
veel tact en ijver waargenomen, betrekking zagen neer
leggen. De afdeeling waardeerde zijn pogen en werken 
en sprak dat uit door hem, in hare vergadering van 28 
Mei 1858, het eerelidmaatschap aan te bieden. 

Ook na zijn vertrek uit Rotterdam mochten wij hem 
enkele malen zien in onze vergaderingen aan wier 
werkzaamheden hij dan weder als van ouds deel nam. 

Als mensch moest R O S E mede hoog worden geacht. 
Edel, onbaatzuchtig, bereid tot helpen en onderwijzen, 
zacht en beminnelijk, zoowel voor hen die met hem om
gingen als voor zijn ondergeschikten. 

Vele zullen zijn gemis betreuren en hoewel hij slechts 
zelden meer direct voor onze afdeeling werkzaam was, 
mogen wij veilig, met het oog op het vroeger en later 
voor haar door hem gedane, zeggen, dat wij weder een 
onzer verdienstelijkste leden verloren hebben. 

De finantieele toestand blijft steeds voldoende. 
P r i j s v r a g e n . Op een der twee, ter beantwoording 

op 1 April 1877, uitgeschreven prijsvragen; een wacht
huisje voor passagiers bij een stoomboot eneeer, is een ant
woord ingekomen, waaraan de uitgeloofde premie van 

ƒ 25 met het getuigschrift is toegekend. De vervaardiger 
daarvan was de heer J . K. II. LINDIIOUT. 

Ter beantwoording op 1 April lS78zijn uitgeschreven: 
1 ° . .Eene predikstoel, bestemd voor eene kerk voor een 
der christelijke gezindten ; 2°. Een voorgevel van een woon
huis eu 3". de omtimmering van een nis voor een buffet. 
Hierop is slechts één antwoord op de tweede prijsvraag 
ingekomen, welk ontwerp in beoordeeliug is. 

B i b l i o t h e e k . Onze boek- en plaatverzameling heeft 
weder de gewone uitbreiding ondergaan, zoo door geschen
ken als door aankoop. Het gebruik dat er door de leden 
van gemaakt wordt blijft steeds gering. 

Het archief der Afdeeling werd verrijkt met het le
vensgroot portret van haren laatsten Voorzitter, wijlen 
den heer F. DEKKER, geteekend en ten geschenke aange
boden door diens broeder, den heer l i . DEKKER. 

B o u w k u n d i g e B ij d r a g e n. Door de vaste commissie 
voor het verzamelen van stukken voor de Bouwkundige 
Bijdragen zijn twee stukken gereed gemaakt en ingezon
den, namelijk : de lezingen van de heeren l i . J . DUPONT 
en A. KORNDÖRFFER over de Bouwkunst te New-York, 
tot een geheel vereenigd en de resultaten der proeven 
van den heer B. II. BEIJDEIUVELLEN omtrent cement, ver
mengd met kalk. 

Van de 8 plaatsen op de Ambachtschool alhier, waar-
I over de Afdeeling zonder kosten voor de leerlingen kan 

beschikken, is slechts eene plaats bezet. 
T e n t o o n s t e l l i n g e n . Omtrent de in Juni a. s. 

alhier door de Afdeeling te houden tentoonstelling en 
prijskampen van werkstukken, vervaardigd door ambachts
lieden wonende iu de provinciën Noord- en Zuid-Holland 
en voor leerlingen van ambachtsscholen eu dergelijke 
inrichtingen, kan ten vervolge op ons vorig jaarverslag 

j worden medegedeeld, dat verdere voorbereidende maat
regelen zijn genomen. Tot ons leedwezen vinden onze po
gingen niet die ondersteuning bij de ambachtslieden, als 
waarop wij met reden meenden te mogen hopen. Het 
aantal toezeggingen van inzending, hoewel die van 
enkele onzer subcommissiëu nog ontbreken, is niet groot 
te noemen. 

Ten einde deze zaak belangrijker te maken, hebben wij 
besloten ook de in den verwijderdsteu tijd door werklieden 
vervaardigde werkstukken en modellen toe te laten. Boven
dien hebben wij het besluit genomen aan de tentoonstel
ling eene afdeeling toe te voegen van, in vroeger eeuwen 
gemaakte, voorwerpen op den huishouw en de meubilee
ring van woningen betrekkelijk. Wij gelooveu daardoor 
aan onze tegenwoordige ambachtslieden te doen zien, 
dat de bekwaamheden van hunne voorgangers grooter 
waren dan die zij nu bezitten, in de hoop dat de verge
lijking van het vroegere met het heden hen aanspore om 

|| te trachten sierlijker werk te leveren, dan thans over 
het geheel geschiedt. 

Op uitnoodiging van het Bestuur der Maatschappij, 
heeft de Afdeeling zich bereid verklaard mede te werken 
aan de samenstelling van een bijblad tot de Bouwkundige 
bijdragen, zooals dit is voorgesteld en voorloopig door 
de Algemeene Vergadering van 1877 is aangenomen. De 
heer w. c. VAN GOOR is door de Afdeeling als haar afge
vaardigde voor dat doel aangewezen. 

Ten gevolge van dit besluit kon het voorstel van de 
Afdeeling Utrecht, om mede te werken aan een door 
haar uittegeven album van bouwkundige platen, niet wor
den aangenomen, omdat het dan te vreezen zou zijn dat 
beide zaken elkander in den weg zouden staan. 

V e r g a d e r i n g e n . Tot de vermelding van de, in de 
vergaderingen, behandelde onderwerpen overgaande, deelen 
wij het volgende inede: 

De heer w. BRANDSMA JZN. behandelde zijn ontwerp van 
een nieuwen waterweg tusschen Rotterdam eu Amsterdam. 

Na een korte bespreking vnn het plan STIELTJES, het
welk voor een gedeelte bestaat in het verbeteren van de 
Gouwe, die door de vereeniging van meerdere vaarwaters 
een tamelijk goeden waterweg is geworden, doch aan de 
tegenwoordige eischen niet meer voldoet, en het ontwerp 
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Waldorp te hebben toegelicht, gaat spreker tot de be- I 
handeling van zijn ontwerp over. 

Reeds lang had hij het wensehelijk geacht dat de 
Rotte werd drooggemaakt en aan Schieland, iu plaats 
van dezen hoogen en veel kwel veroorzakenden boezem van 
0,34 M. — AP, een andere van 2 M. — AP in de 
plaats te geven, waardoor het geheele vaartennet van dat 
Hoogheemraadschap op één niveau zou komen. Aan dit 
plan was een neerschutten uit de Gouwe te Waddinx-
veen en een opschutten te Rotterdam verbonden. 

Dewijl schutsluizen in een vaart altijd hinderlijk zijii, 
veranderde spreker zijn plan in dien zin, dat de Rotte 
voor een deel als de binnenvaart tusschen Amsterdam 
en Rotterdam zou moeten dienen. Een ander deel zou 
de ringvaart om de Haarlemmermeerpolder moeten zijn, 
ook als zoodanig in het plan STIELTJES opgenomen. De 
verbinding tusschen deze twee deelen zou verkregen wor
den door het maken van een nieuw kanaal in ophoo
ging door de droogmakerijen, de 140 morgen, de Ha-
zerswoudsche eu eenige oude hooge polders. Te Rotterdam 
zou in Sehielands Hoogen boezem een schutsluis gemaakt 
worden en vandaar eene uitmonding direct in de Maas. 

Voor Rotterdam zal deze directe verbinding met Am
sterdam veel voordeeliger zijn dan die over Gouda, ook 
omdat dan jaarlijksch de 30 ii 40 duizend schepen, die 
tusschen die beide steden varen en naar Zeeuwsche stroo
men of de Waal moeten, de eerstgenoemde stad zouden 
passeeren. 

Do kosten zullen niet veel grooter zijn dan die van het 
plan STIELTJES, wanneer aan het laatste eene verbrceding 
der Gouwe tot 8.50 M. wordt verbonden, eene breedte j 
die door de Rotte wordt overschreden. De kosten zijn 
echter niet het belangrijkste puut, wel een vermeerderde 
en verbeterde vaart. Rotterdam vestigt met recht het oog 
op den Hoek van Holland, maar het moet een nederiger 
binnenvaart, die veel voordeelen zal aanbrengen, niet 
veronachtzamen. Die stad moet alle middelen aanwenden 
om de binnenvaart door Holland langs de Rotte, zelfs met 
geldeljjke opofferingen, over haar gebied te trekken. 

Een der grootste algemeene voordeelen van het plan 
is, dat van de sluizen van het Noordzee-kanaal tot aan 
de Maas één niveau van 0,50 M. — AP kan verkregen 
worden, iets wat de Ainsterdanische Kanaalmaatschappij 
nog niet heeft kunnen bereiken en waardoor niet alleen 
de polders van en aan het Y, maar ook Rijnland zeer 
beraoeieljjkt worden. Dit Hoogheemraadschap toch heeft, 
om zich uit den watersnood te redden, besloten een stoom
gemaal van 1700 p. k, te Halfweg te stichten, hetwelk 
per uur 100,000 M" water op het Noordzee kanaal kan 
uitslaan. Hierdoor zal de Kanaalmaatschappij haar ont
lastingsvermogen belangrijk moeten vergrooten. Deze moeie-
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lijkheden zullen tot eene schikking moeten leiden, waartoe 
dit ontwerp een geschikte basis aanbiedt. Komt, met mede
werking van Rijnland en Schieland, een boezemstand van 
0.50 M. — AP door Zuid- eu een gedeelte van Noord-
Holland tot stand, dnn kan ook de Kanaalmaatschappij 
aan hare verplichting voldoen. Delfland met zijn Schie-
boezem behoeft niet van die gemeenschap uitgesloteu te 
worden. Door de opneming van dit Heemraadschap in 
het algemeene plan is ook een directe vereenigiug van de 
Schie cn de Rotte te Rotterdam mogelijk. 

Voor een krachtige lozing van dezen algemeenen boezem 
op de Noordzee, wordt slechts een gering stoomvermogen 
gevorderd. Vier stoomgemalen zouden noodig zijn, als: 
ten Westen vaii 's Hage, te Katwijk, te Noordwjjk en te 
Zandvoort. Aan de uitwatering te 's Hage zou een haven 
voor Scheveningen verbonden kunnen worden. 

Des zomers kan zuiver rivier water ingelaten worden 
te Gouda, Rotterdam en Maassluis, waardoor een afdoende 
reiniging van Zuid Holland zou worden verkregen. 

Door dit ontwerp is alzoo op een gemakkelijke wijze 
een goed schecps vaarwater te scheppen en een afdoende 
verbetering te geven ann den inwendigen waterstaat van 
Zuid-Holland, en een gemakkelijke gemeenschap van alle 
deelen dier Provincie met de Noord- en Zuiderzeeën en 
de Maas, dat op geen enkel puut, als aan de einden, door 
sluizen zou afgebroken worden. 

De heer w. c. VAN GOOR verstrekt eenige mededeelingen 
omtrent de beschilderde kap van de Hoofdkerk te Mes
sina, die door een achtal schoouo platen in kleuren
druk worden opgehelderd. 

De vervaardiger der teekeningen, den heer p. MOREIJ, 
ancien pensionnaire de 1'acadcmie de France a Rome, 
tracht te bewijzen, dat de constructie der kap en haar 
beschildering van de antieken is overgenomen. Hij grondt 
deze bewering voornamelijk op de omstandigheid, dat 
tusschen het midden der 8U tot de 0' eeuw voor Chris
tus, reeds volkplantingen van Jonischen en Dorischen 
stam op Sicilië waren, die de oude Grieksche kunst 
daar overbrachten en bleven becefenen. Hoewel het eiland 
later meermalen van heerschers verwisselde, bleef toch de 
Grieksche geest bewaard in de verschillende, op Sicilië 
gestichte, monumenten. 

Verwoestende invallen hebben vele van die monumen
ten doen verdwijnen, maar zijn ook de oorzaak geweest 
dat, in de puinhoopen er van, veel is bewaard gebleven. Wij 
hebben daaruit eenige kennis verkregen omtrent de versie
ring in marmer en brons der oude tempels. Houten samen
stellingen zijn echter niet bewaard, doch het is ons toch 
bekend welke rol dat materiaal bij de gebouwen der 
Grieken en Romeinen speelde. Van de wijze van samen
stelling weten wij echter niet meer dan het weinige in 
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de onvolkomen beschrijvingen der ouden voorkomende. 
Wij weten dan ook niet mot zekerheid of de daken van 
onderen al dan niet zichtbaar waren. 

Hoewel de onderwerpelijke kap door een groote tijd
ruimte van de stichting der heidensche tempels is ge
scheiden, is de vorm er van toch zeer oud, zelfs ouder 
dan de eigenlijk gezegde Helleensche kunst. Zeker is 
het dnt de vormen der Grieksche kunst zich hebben ge
handhaafd bij de stichting der latere, aan den godsdienst 
gewijde, gehouwen. Wij bezitten de beschrijving der 
Basiliek door Belisarius in 535 gebouwd. Volgens een 
bericht uit 1048, toen dit gebouw verwoest werd, had 
het een houten dak in den vorm van de kiel vnn een 
schip, alzoo ontwijfelbnar van binnen zichtbaar. Derge
lijke voorbeelden uit den tijd vnn Konstautijn bestnan nog. 

Behalve het doel: de kwestie van de daken der ou
den op te lossen, heeft de heer MOREY nog een ander 
en wel: de aandacht op een stelsel van versiering te 
vestigen dat zijns inziens een gelukkige toepassing kan 
vinden in onze groote gebouwen. De beschildering van 
het dak der kathedraal van Messina komt hem voor het 
volmaakste voorbeeld in dat genre te zijn en een bron 
aan te bieden van ernstige studie. Om verschillende 
bekende redenen zou hij wel genegen zijn tot die vroegere 
inrichting terug te keeren. 

Nadat betoogd is dnt de zuidelijke volken, tengevolge 
van krnchtigen zonneschijn en de kleuren rijkdom der 
natuur waarin zij leven, veel zin voor- en behoefte aan 
kleuren hebben, wat zoowel uit de gebouwen nis de 
kleeding der ouden blijkt, vestigt hij er het oog op dnt 
die zin thans in die landen nog bestaat, terwijl noorde
lijker wonende volken daaraan minder behoefte schijnen 
te hebben. Hij toont ook aan dat do Romeinen, blijkens 
de overblijfselen van Herculanum en Pompeji, de kleuren 
dikwijls hebben misbruikt om meer pracht ten toon te 
spreiden. Ook op grond hiervan wordt gemeend, dat de 
beschildering of versiering der inwendig zichtbare daken 
van de oude basilieken wortelt iu — en een navolinns: 

O Cl 
is van — de antieken. 

De Kathedraal van Messina werd in 1130 door ROGER II 
gesticht. In den vorm wordt de Romeinsche basiliek 
terug gevonden, terwijl Saraceensche invloed er den punt-
boog aan heeft verleend en de Byzantijnen en Mooren 
hunne muurbeschilderingen en arabesken hebben aange
bracht. Door het geheel zweeft echter het grieksche 
genie, vooral uitkomende in de schikking cn versiering 
der kap. In het plan bestaat echter aan het kooreinde 
eene afwijking, bestaande in het aanbrengen van drie 
halfcirkelvormige koorsluitingen in plaats van één. De 
daardoor gevormde twee zijkapellen waren oorspronkelijk 
gewijd aan een bizonder gebruik der schismatieke griek-
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ü sche ritus. Zij zijn in latere kerken om het schoone 
i effect bewaard gebleven. 

De kolommen van het schip zijn van verschillende 
hoogte en dikte; de granieten schaften zijn afkomstig 
van een tempel van Neptunus. De kapiteelen zijn half 
moorsch, half byzantijnsch en schijnen uit het tijdperk 
van den bouw der kerk; zij ondersteunen arcades, waar-

: boven zich een muur met vensters verheft. 
Boven iedere kolom stnnt een kapspant, bestaande uit 

' een zwaren bintbalk en twee boenen, die een groot nantnl 
gordingen dragen waarop het dakschot rust. De tophoek 
is doorgaande betimmerd, waardoor de nok en aangren
zende gordingen niet zichtbanr zijn. In het ondervlak 
dezer betimmering zijn tusschen ieder paar spanten vier-
van onderen stervormige doch van boven koepelvormige-
caisons. 

Alles is beschilderd. De hoofdvormen der versiering 
zijn wel overal dezelfde, doch in de onderdeden is ver
schil, geheel volgens het middeleeuwsche stelsel. Het 
schijnt in alles of de kunstenaar gebonden was nnn den 
hoofdvorm en nfmeting, doch voor het overige zijne 
fnntasie vrij spel kon laten. 

De heer J. R. V. NIKVERGELD behandelde het onder-
\' werp: ventilatie zonder tocht. 

Nadat eenige woorden aan de theorie der zaak waren 
gewijd, zegt spreker dat, om ventilatie zonder tocht te 
verkrijgen, de aanvoer openingen grooter moeten zijn dau 
die voor den afvoer, en de snelheid wanrmede nnn- en 
afvoer moet geschieden niet grooter mng zijn dan 
0.25 M . in de seconde. Hij acht het ook voldoende 
wanneer in één uur de lucht in een vertrek geheel ver-
verscht wordt. 

In de plaatsing dor openingen is men geheel vrij, 
doch als de aanvoer niet op- of door den vloer kan ge
schieden dan moeten zij minstens 2 M. daarboven liggen. 
De lucht moet aan het plafond worden afgevoerd en 
de afvoerkanalen moeten mot een schoorsteen in ge
meenschap staan. De schoorsteen kan gemaakt worden 
waar men wil, alleen zij men indachtig dat hoe ver
der hij van het te ventileeren vertrek ligt, des te hooger 
hij moet wezen. Voor de trekking dient er een gasvlam 
in te branden. 

De kosten van deze wjjze van ventileeren zijn gering, 
maar zij is slechts goed voor kleine lokalen, waarop 
spreker dnn ook uitsluitend het oog heeft. 

Voor het nemen eener proef wordt gebruik gemnnkt 
vnn een glazen kastje met dubbelen bodem en dubbel dek. 
De ruimte tusschen de bodems stnnt in gemeenschnp met 

' de buitenlucht; de bovenste er van is met gnteu voor-
! zien even als het onderste dek. De ruimte tusschen de 
' beide dekken staat in gemeenschap met een schoorsteen. 
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waarin ecu gasvlam brandt en die voorzien is van een 
schuif tot regeling der trekking In het kastje branden 
twee kaarsen, wier stilstaande vlammen bewijzen dat 
er geen tocht in is en toch een sterke trekking, want 
toen het kastje geheel met rook was gevuld werd 
deze in weinige oogenblikken weggevoerd. 

De heer w. c. VAN GOOR droeg de vertaling voor eener 
duitsche brochure over de toepassing der kunst aan de 
openbare gebouwen. 

Nadat er op gewezen is dat de beeldende kunsten iu 
Duitschland weer meer belangstelling vinden dan vroe
ger, wordt de vraag gesteld wat te doen is om ze 
weder voor het volk te doen worden wat zij vroeger 
geweest zijn. De kunstenaars alleen zijn hiertoe niet 
bij machte ; zij moeten door de medewerking en deelne
ming van het geheele volk ondersteund worden in het 
scheppen eener reine kunst, waarbij iedere individueele 
begaafdheid op het gebied der kunst haar plaats kan vin
den. De geschiedenis wijst ons in deze den weg. 

Er is steeds voor de vorming van staten of gemeenten 
strijd gevoerd moeten worden, waardoor de energie der 
individuen is opgewekt en aaugekwekt. Voor de bescher
ming van stad of gewest, zoowel tegen de krachten 
der natuur als voor hunne veiligheid, zijn belangrijke 
werken aangelegd, die, hoezeer daarbij groote techni
sche bekwaamheden op den voorgrond stonden, dik
wijls door de beeldende kunsten werden opgeluisterd, 
gelijk door de Grieksche, Romcinsche en Middeleeuw-
sche geschiedenis wordt bevestigd. Hierin liggen de kie
men van die schoone werken welke nu nog een bron van 
geuot en studie zijn. De latere tijd heeft wel zijn zoo
genaamde moderne kunst gehad, die op de antieke 
gegrond was, maar deze ging in de vorige eeuw teniet. 

De kunst, vroeger in het volksleven geweven, werd 
daaruit verwijderd, waardoor een tijdperk van verval ont
stond zooals nog nooit bestaan had. Hierdoork on zij 
ook niets meer ten goede doen voor de handwerken, 
zoodat ook deze iu elk opzicht schromelijk achteruitgin
gen. Men zag uitsluitend op het doel van het voorwerp 
en alle hoogere gezichtspunten waaruit dit kon beschouwd 
worden werden verwaarloosd. De werkstukken uit dien tijd 
staan dus verre ten achteren bij die uit vroeger dagen. Daar
aan is het ook te wijten dat, toen de eischen in de kunst 
weder hooger gesteld werden, men die moest matigen om
dat er geen werklieden meer gevonden werden, die daaraan 
konden voldoen. Met het oog op de materiële welvaart 
is de eisch dus ook te billijken, dat de kunst zooveel 
mogelijk bevorderd wordt. 

Na enkele oorzaken van dit verval te hebben vermeld, 
wordt de blik gevestigd op de krachtige pogingen door 
verschillende Duitsche vorsten aangewend om de kunsten 

op te beureu en weder in het leven van het volk 
te doen opnemen. Die pogingen vonden echter veel te
genstand, welke nog niet geheel verbroken is. 

De weg om het doel te bereiken kan geen andere 
zijn dan naar volkomenheid in de beeldende kunsten 
te streven, en dat wel in vereeniging met elkander, 
waarbij men zich ten taak moet stellen onderwerpen te 
behandelen, waarin het volk zich in zijn schoonste ge
waarwordingen en idealen terugvindt. Dan wordt het 
veredeld en tot geestdrift voor het schoone ontvlamd. 

De monumentale kunst brengt de krachtigste indruk
ken teweeg. Aan haar zijn alle kunsten en handwerken 
onderworpen, met haar verheffen zich of vervallen deze. 
De geheele geschiedenis leert ons dat deze kunst zich 
aan de openbare, door het volk gestichte, gebouwen 
vormde. Noch de Egyptische paleizen en tempels, noch 
de Grieksche en Romeinsche theaters en basilieken, noch 
de middeleeuwsche kerken en raadhuizen hadden kunnen 
ontstaan indien zij niet met het wezen en willen der 
volken in overeenstemming waren geweest. Het volk vond 
zich iu nl zijn gevoelens er in terug. Deze werken waren 
scholen voor kunstenaars en handwerkslieden en van ben 
ging de kunst iu het burgerlijk leven over. 

Het is niet genoeg dat een gebouw alleen maar vol
doet aan de- behoeften, het moet de waardigheid van 
staat of gemeente te aanschouwen geven, het moet ook 
onder den invloed der kunst gebouwd en versierd wor
den. Door zoo te handelen verspilt men niet nutteloos 
kapitaal. Daarbij moeten de drie beeldende kunsten aan 
een gebouw toegepast zijn. 

Het is de roeping der bouwkunst hare produkteu zoo 
te stichten, dat zij zoowel uit- als inwendig zich beha-
gelijk voordoen, een gepast karakter dragen en een 
indruk voortbrengen overeenkomstig het doel ervan. Zij 
moet ook aan de beide zusterkunsten plaats bereiden, 
opdat die tot hare waarde kunnen komen. Zonder de 
toepassing vau beeldhouw- en schilderkunst is geen 
monumentaal gebouw denkbaar. De eerste behoort meer 
aan het uitwendige, waar zij de indruk van het geheel 
verhoogt; de laatste aan het inwendige. Beide moeten 
door hare voortbrengselen aan het geheel een indruk te 
weeg brengen, gelijk de architectuur alleen dit niet vermag. 

Door deze te samenwerking ontstaat een groote kunst
stijl, die een machtigen indruk maakt en het volk ver
heft, den kring zijner denkbeelden vergroot, zijn smaak 
veredelt, in het kort: tot het schoone opleidt. De han
denarbeid zal hierdoor mede zeer ontwikkeld worden. 

De partikuliere bouwkunst moet zich naar deze, in 
zuiveren stjjl gestichte monumentale, gebouwen vormen, 
waardoor dilettantistische willekeur en smakeloosheid zullen 
verdwjjnen. 

Dat de monumentale bouwkunst in vroeger tijden steeds 
zoodanig is werkzaam geweest, is met vele voorbeelden 
aan te wijzen. De Italiaansche landstad Pompeji zou het 
Museum te Napels en zoo veel anderen niet gevuld en 
verrijkt hebben, als de groote Romeinsche stijl zijn in
vloed niet op alles had uitgeoefend. Evenmin zouden die 
rijk versierde middeleeuwsche gevels en vertrekken heb
ben kunnen ontstaan, als de monumentale stijl van kerken 
en raadhuizen niet den weg had gewezen. Veel van die 
schoone voortbrengselen uit dien tijd zijn echter verwoest, 
niet alleen door bet publiek maar in niet mindere mate 
door de Magistratuur. Hierdoor is een groote nationale 
rijkdom verloren gegaan, wat bijna nog minder te 
beklagen is als de restauratiekoorts die later volgde en 
weder veel schoons bederft. 

In twee talrijke bijeenkomsten van kunstenaars, lief
hebbers en industrieelen te Munchen werd een voorstel 
gedaan en algemeen aangenomen, om aan de verschil
lende duitsche reegerings-colleges te verzoeken om, 
wanneer daartoe aanleiding bestaat, voor de openbare 
gebouwen voldoende middelen aan te wijzen, ten einde die 
op monumentale wijze te kunnen stichten waarbij er 
andere beeldende kunsten en het handwerk, het hun toeko
mend deel daaraan wordt toegestaan, en opdat deze gebouwen 
een juiste voorstelling geven van de waardigheid van den 
staat en de beschaving van het volk. 

De bedenkingen tegen het voldoen aan dezen wensch 
waren: 1». dat zij onnoodig is, omdat de kunst niet meer 
onder die miskenning lijdt als vroeger, zooals menig in de 
laatste jaren gesticht openbaar gebouw bewijst en dat 
vele offers gebracht worden voor het kunstonderwijs; en 
2». dat vele noodige zaken uit do openbare middelen moeten 
bekostigd worden, en het niet raadzaam schijnt aan dien 
wensch te voldoen. 

Het moet toegestemd worden dat thans dikwijls open
bare gebouwen niet meer zoo armelijk worden gesticht 
als vroeger, maar het is ook waar dat de aanvraag van 
gelden daarvoor heftige aanvallen heeft te doorstaan, 
meer dan voor eenige andere zaak. De stelling dat aan 
een openbaar gebouw niets mag gemaakt worden dan 
het strikt noodige vindt nog steeds te veel voorstanders. 

Dat voor het onderwijs gelden beschikbaar worden 
gesteld, is goed; maar dit zal eerst dan eene weldaad 
zijn, als zij, die dat onderwijs genoten hebben, de gele
genheid vinden het geleerde in praktijk te brengen en 
tot hun levensonderhoud te doen strekken, wat alleen 
geschieden kan door het zooveel mogelijk bevorderen der 
hoogere kunst. Staan de openbare gebouwen in die 
richting niet aan de spits, dan zullen de partikuliere 
niet volgen en er bestaat voor den goed onderwezene 
geen gelegenheid om het geleerde verder te ont

wikkelen waardoor het weder verdwijnt. De vroeger 
ontwikkelde werkman vervalt zoodoende tot een proleta-

: rismus van de ergste soort. 
Ten aanzien van de tweede bedenking dient gezegd 

dat wel nooit de tijd zal komen dat de staat niet nan 
veel dringende behoeften zal moeten voldoen; de stelling 

I is een goed middel voor hem en de gemeenten, om 
zich voor te doen alsof de finantiën aan den rand 
des ondergangs staan. De inwilliging van den wensch 
vordert echter niet zoo veel gelds, want in den regel zul-

• len slechts weinig kostbare versieringen noodig zijn. De 
schoonheid van een gebouw wordt niet door het aantal 
daarvan verhoogd. Er is niets meer noodig dan een 
betrekkelijk geringe verhooging der strikt noodige bouw
kosten; dit zal geen weggeworpen geld zijn, want daar
door worden bekwame werklieden gevormd, waarvan de 
belastingschuldigen ook weder nut en voordeel zullen hebben. 

Bet doel is echter thans nog niet geheel te bereiken, 
omdat er geen krachten genoeg voor beschikbaar zijn. 
Vroeger was dat anders. Voor de vervaardiging van 
voorwerpen, waartoe thans slechts enkele werklieden 
geschikt zijn, vond men toon tot iu de kleinste plaatsen 
vaardige handen. Daardoor zijn die menigte van kunst
schatten ontstaan, die zouden doen vermoeden dat de 
algemeene rijkdom toen zeer groot was. Het was echter 
zoo niet, want veelvuldige oorlogen en andere oorzaken 
verwoestten en verarmden toen vele streken. Die voor
werpen kostten toen ook niet zoo veel; maar het zou 
niet mogelijk zijn ze nu te maken, niet alleen omdat 
de bekwaamheid ontbreekt, maar ook omdat wij den 
tijd er voor benoodigd niet zouden kunnen betalen. 

De oorzaak dat nu zoo weinig kunstmatig ontwikkelde 
werklieden worden gevonden is geen andere, dan dat 
geruimen tijd dc openbare gebouwen geen leerscholen 
meer voor bon zijn geweest. De kunst ondersteunde het 
handwerk niet meer en dit moest daardoor noodzakelijk 
vervallen. 

AVordt de znak alleen uit een materieel oogpunt be
schouwd, dan is het duidelijk dat het inwilligen van den 
wensch ook in dit opzicht krachtig tot verbetering zal wer
ken, want hoe hooger standpunt do kunst bereikt des te 
hooger zal dat der nijverheid stijgen, hetwelk ten voor-
deele van hot geheele volk moet strekken. Het is danrom 
aan hen, die het lot van oen volk en zijn intolloctueole 
ontwikkeling in handen hebben en voor de waardigheid 
er van moeten waken, dat de gestelde wensch ter ern
stige overweging wordt aanbevolen. 

De heer D. UE VRIES hield eene lezing over de sym
bolen aan de kerkgebouwen der eerste christenen, die 
om de vervolging, waaraan zij bloot stonden, genood
zaakt waren zich van figuren tor herkenning te bedie-
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lien, welke zonder hunne beteekenis aan huune vervol
gers te ven-aden integendeel om hen te misleiden, 
gelief koosde zinnebeelden moesten zijn. 

Het kruis werd als kenmerk van gemeenschap bet 
voornaamste symbool. Men droeg liet op het hart, 
maakte veelvuldig het teeken ervan en het werd op 
woningen en graven iu de woestijn of iu de katakomben 
aangebracht. 

In het begin der vierde eeuw, het punt gelegen tus
schen de buitengewone nederigheid zijns oorsprongs eu 
het toppunt der grootheid van het nieuwe geloof, was 
dit teeken wel door den keizer eu een aantal grooten en 
burgers omhelsd, maar nog niet tot godsdienst van den 
Staat of der meerderheid verheven. De christenen gaven 
toen wel meer openbaarheid aan hunne wij-ze van gods-
vereering, doch zonder de andersdenkenden te kwetsen. 
Ook toen nog vermomden zij hunne godsdienstige hande
lingen onder de vormen der afgoderij en namen zij hei-
densche zinnebeelden over; zij veranderenden die in christe
lijke door het aanbrengen van eenige wijzigingen, waardoor 
ze voor de ingewijden in een ander licht werden ge
plaatst. Dit kon zeer goed geschieden, omdat aan het
zelfde voorwerp tegenovergestelde allegorische beteekenis-
sen zijn te geven. 

De symbolen der heidensche goden werden gemeta-
morphoseerd in zinspelingen op de leer, de gelijkenissen 
of den persoon des stichters van het christendom. Er 
werden ook wel, niet aan het heidendom ontleende, sym
bolen gebruikt, doch deze waren onbeduidend, waardoor 
het scherpziend oog van den tegenstander werd misleid. 

Het kruis werd onder een onbeduidend ornement ver
borgen. In het fronton aan den achtergevel van het 
gebouwtje, dat de tempel vnn Clitamnus genoemd wordt, 
ziet men een kruis uit een acanthus blad gevormd en 
zoodanig verscholen tusschen wijngaardranken en slaap-
bolsteugels, dat het aan het minder geoefende oog der 
latere christenen is ontsnapt, zoodat zij dit gebouw voor 
een heidenschen tempel bielden. 

Het kruis was ook de plastische voorstelling van deu 
persoon van Jezus. Nu eens werd een lam aan den voet of 
op het luidden er van geplaatst, dan weder werd het 
door het lam gedragen. Dit symbool werd nog in de 
niiddeleeiiwsche bouwkunst toegepast. 

Verder kwamen als symbolen voor: een berg, waar
van vier stroomen afvloeien en waarop een lam, een 
kruis, drie kruizen of een olijfboom geplaatst was; een 
pelikaan hare jongen met haar bloed voedende; Orpheus 
die door de tonen zijner lier de wilde dieren temt; 
Tobias met een viscb of alleen een visch ; een herder te 
midden zijner schapen en een daarvan dragende en 
andere. 

Christusbeelden komen vóór de derde eeuw zelden voor. 
Uit lateren tijd is het symbool waarin Jezus levend voor 
liet kruis staat en zijne armen zegenend uitspreidt. Latei-
was het latijnsche kruis het symbool van het christelijk 
geloof; in de zesde eeuw werd het beeld van Christus 
er aan gehecht. In 602 schreef het concilie van Con-
stantinopel den vorm en de attributen er van voor. 

Onder de oudste symbolen behoort ook de wijngaard 
met verschillende bijvoegingen, geheel overeenkomstig 
met hetgeen vroeger bij de vereering van Bacchus be
hoorde ; ook do korenschoof van Ceres vond haar plaats. 
In het Vatikaan is een sarcophaag van St. Coustantia 
van porphir, die geheel met voorstellingen in basreliëf 
van den wijngaard is bedekt. Deze symbolen zijn zoo 
dubbelzinnig, dat latere onderzoekers ze als van het 
heidendom afkomstig beschouwden. 

De palmtak, het heidensche zinnebeeld der overwin
ning op den vijand, werd voor do christenen dat der 
overwinning van het kruis op bet heidendom en een 
attribuut bij dc afbeelding van hen die voor het geloof 
waren gestorven. De palmtak ging uit de bandon der 
oude goden over in die van heiligen en martelaren. 

De duif, het zinnebeeld van Venus, werd het symbool 
van den heiligen geest. Zoo ook vonden het hart van 
Diana, de panw van Juno, die den naam van pheuix 
ontving, en andere dieren hun plaats. 

Ook de evangelisten en apostelen verkregen hunne at
tributen. Mattlieus ontving den gevleugolden stralenkrans 
om bet hoofd: Markus den leeuw van Cijbela ; Lukas het 
offerrund; Johannes den arend van Jupiter, 

Amors en gevleugelde geniussen veranderden in enge
len en cherubijnen. 

Er werden ook wel niet aan het heidendom ontleende 
symbolen gebruikt, doch deze waren onbeduidend, waar
door het scherpziend oog van den tegenstander mede werd 
misleid. Een enkel lam stelde de zachtmoedigheid en don 
trouw voor; twaalf' regelmatig geplaatste lammeren de 
twaalf apostelen; somtijds was een dertiende, iets hooger 
dan de twaalf andere geplaatst en met een nimbus ge
kroond, bet symbool van Jezus. 

Te Revenna vindt men op bijna alle graftomben uit 
de vierde en vijfde eeuw den wijnstok, den pabustok, de 
duif, het lam eu den pauw te midden van het kruis en 
monogrammen. Aan het zangkoor van de oude christen
kerk aldaar, vindt men de geheele menagerie van symbo
lische dieren. 

Toen do vrees voor de heidenen was verdwenen werden 
do symbolen duidelijker. Ten gevolge der heidensche afkomst 
haddon de eerste christenen een afkeer van beelden maar 
hunne opvolgers brachten die, eerst omzichtig, later al
gemeen over aan hunne kerkgebouwen en na het conci-
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He van Coustantinopel werden do afbeeldingen van Maria 
en de heiligen in de westersehe kerk op groote schaal 
als architectonische versiering gebruikt. Bij de kerkelijke 
gebouwen uit dien tijd vindt men aan het uitwendige 
zulk een menigte beelden, dat zij het in dit opzicht van 
de rijkst versierde gothische kerken winnen. Het inwen
dige was daarentegen sober met beelden versierd. 

Door den beer c. M. DROOGLEEVER FORTDTJN werden de 
teekeningen van bet kosthuis voor werklieden alhier ten
toongesteld, wolk gebouw is ingericht tot logement voor 
72 personen. Onder meer bevat het eene zaal, bestemd 
voor leeskamer en een eetzaal, die eukelo avonden na 0 
uur voor gezellig verkeer der gasten is bestemd en overi
gens voor het houden van lezingen wordt gebruikt. Bo
vendien is er een lokaal voor avond eetkamer. 

De heer J . c. VAN WIJK stelde ter bezichtiging de tee
keningen van de alhier te bouwen passage, die eene lengte 
van 95 M. verkrijgt bij eeue breedte van: gedeeltelijk 5, 
gedeeltelijk 8 M, en eene hoogte onder de glazen over
dekking van 18 M. De vloer er van wordt in vakken 
verdeeld voor het plaatsen van adressen. 

Aan het eene einde komt op den beganen grond een 
groot koffiehuis met kelders, keukens, enz., iu het sous-
terrain. De verdiepingen worden over de geheele 
breedte ingericht tot een hotel met 70 logeerkamers. Aan 
het andere einde, waar de openbaren weg ongeveer 2 
M. lager ligt, komt een badhuis. In de passage zelve ko
men 20 winkels met woningen. De overige ruimte van 
het sousterreiu wordt tot markt ingericht niet ingangen 
aan twee zijden. Behalve direct licht, ontvangt deze markt 
nog licht door de borstweringen der winkels. 

De heer c. B. VAN DER TAK heeft de acht bekroonde 
ontwerpen ingezonden, op de prijsvraag van een Raad
huis voor Hamburg, tentoongesteld in lichtdruk platen. 

Het programma, uitgeschreven 20 Maart 1870, bepaal
de dat de antwoorden moesten ingezonden zijn voor 1 
October d. a. v. Zij moesten bestaan uit do gewone 
afbeeldingen op '/too der ware groote. 

De Commissie van beoordeeling bestaat uit vier leden 
van den Baad, professor w. LÜHKE en vier bij namen 
genoemden architecten. 

De bouwsom mocht G miljoen mark niet overschrijden. 
Er zouden acht prijzen worden toegekend, ieder van 

5000 Mark. Aan het beste van deze zou een dubbele 
premie worden toegekend, indien namelijk den ontwerpei-
niet de bouw werd opgedragen. 

Er zijn 131 ontwerpen ingekomen, waarvan aan dat 
van de heeren MUUUS en BLÜNTSCHLI te Frankfort a. M . 
de dubbele premie werd toegekend. 

De heer H. CRAMER gaf eene door teekeningen opge
helderde beschrijving van een ijzeren toestel tot verwar

ming eener broeikast, lang 9 M . breed 5 M. waarvan 
eeue lengte vnn 3.50 M . bestemd is voor warme en het 
overige voor gematigde planten. 

De toestel bestaat uit een ijzeren ketel met daarin 
gestelden kegel. De ijzeren pijpen zijn van 0.0S M . 
middellijn en met sockets aan elkander gewerkt. De af-
leidingspijp van het heete water splitst zich in drie 
takken, waarvan een dient voor de gematigde kast en 
de twee andere voor de heete. Ieder dezer dooien kan 
naar verkiezing al- of niet verwarmd worden. 

De omnietseling beeft drie omgangen. Voor het stoken 
wordt het vuur in het fornuis onder den ketel aange
maakt en gaat de vlam door den kegel naar den schoor
steen. Brandt het vuur, dan sluit men de gemeenschap 
tusschen kegel en schoorsteen af en de vlam gaat dooi
de kanalen om den ketel. De voeding van het vuur ge
schiedt nu van boven af door den kegel. Is alles des avonds 
goed gevuld, dan behoeft men 's nachts niet meer naar 
het stoken om te zien. 

Wijders zijn de noodige inrichtingen tegen de gevol
gen van stoomoutwikkeling, oen valreservoir, enz. aan
gebracht. 

Bij den bouw was bepaald dat, zonder bedekking-
der glazen wanden, de warmte der heete kast 80° en 
der gematigde 00° Fahrenheit moest zijn, aan welke 
voorwaarden de inrichting voldoet. 

De heer J . c. BELLINGWOUT stelde ter bezichtiging eenige 
toestellen voor het bouwen van steigers, waarbij het 
gebruik van touwen vermeden wordt. 

De stijlen worden tusschen ijzeren platen met moer-
bouten sterk vnstgeklemd; de horizontaal liggende deelen 
komen te rusten in ijzers met punten, welke om de bo
vengenoemde bouten beweegbaar zijn; do punten dringen 
in de stijlen en verhinderen daardoor het zakken. De 
oplangers worden met stevige kettingen en houten wiggen 
aan de onderste stijlen vastgemaakt. Een stel bouten 
met volgplaten en puntige ijzers kost f 2.G4 en een 
ketting met wiggen / 2.28; daarenboven 10°/,, voor 
inkomend recht en vracht. Deze toestel wordt veel in 
Duitschland gebruikt. 

Door den heer J. H . A. VAN BAREN zijn twee deuren 
van blank eikenhout ter bezichtiging gesteld, die om 
hare nette bewerking, geheel uit de hand, algemeen 
werden geprezen. 

De heer w. c. VAN GOOR bracht eene elders door hom 
aanschouwde wijze van zinken dakbedekking ter sprake. Op 
de spantbeenen zijn gordingen gelogd, op kleineren 
afstand van elkander dan de lengte der ziukbladen is. 
Op de daardoor gevormde vakken wordt het dakbeschot 
aan het lage einde van het dak op en aan het hooge 
einde onder aan de gordingen bevestigd, waardoor trap-
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jes in het dakbeschot gevormd worden. Ieder vak wordt 
nu op zich zelf op de gewone wijze met zink bedekt. 
Door deze inrichting worden de soldeernaden, dwars over 
de helling van het dak vermeden. 

Door den heer j . MA8EUS zijn eenige voorwerpen van 
geëmailleerden lei, tegels en Engelsch behangsel ter be
zichtiging gesteld. 

Onder de eerstgenoemden bevond zich een als marmer 
geïmiteerde schoorsteenmantel, waarvan de prijs lager is 
dan een dergelijken marmeren. Naar de soort van mar
mer welke men wenscht geïmiteerd te hebben, naai
den vorm en de versiering wisselt de prijs der mantels nf 
van ƒ 25 tot / 300. Als een voordeel aan dit fabrikaat 
verbonden wordt vermeld dat de glans van het email 
standvastiger is dan het polijsel van het marmer. 

Gë'mailleerde leien in verschillende grootte zijn mede 
als marmer geïmiteerd of met bloemen en andere versie
ringen beschilderd. Deze leiplaten kunnen gevoegelijk 
voor paneelen, versieringen van zinken bloembakken, 
waarvan een exemplaar aanwezig was, als andersins ge
bruikt worden. 

Er zijn ook geëmailleerde lambriseringplaten, lijsten, 
enz. verkrijgbaar, tot 4 yard lang en l i yard breed. 
Naar de marmer imitatie is de prijs van / 7 tot 
ƒ 8 de M-. 

Alle voorwerpen zijn in dikten naar verkiezing te 
verkrijgen. 

Dit fabrikaat wordt reeds 25 jaren in Engeland ver
vaardigd. De lei wordt tweemaal behandeld eu successi-
velijk aan eene verhitting van 3000 en 150° Fahrenheit 
blootgesteld. 

De ter bezichtiging gestelde tegels waren fransch fa
brikaat en in verschillende grootte, vorm, versiering en 
prijs aanwezig. 

Het behangselpapier (Flockpaper) is met verheven 
dessins bewerkt, kost / 3.50 a / 4 de IVF. en moet op 
— met gewoon papier beplakt — linnen geplakt worden. 
Enkele soorten van dit papier moeten, nadat zij zijn aan
gebracht, geverfd worden. 

Door den heer D, DE VRIES is de electrische verlichting 
van fabrieken en bouwterreinen behandeld. 

Na vermeld te hebben dat deze verlichting alleen met 
voordeel in groote lokalen en op open terreinen is toe 
te passen, wordt er op gewezen dat hierbij geen ge
bruik kan gemaakt worden van de statische- of wrijvings-
electriciteit omdat daardoor slechts vonken worden voort
gebracht, maar geen clectrischen stroom, die alleen door 
batterijen of electro-maguetische machines is op te wek
ken. De batterijen hebben echter het gebrek dat zij 
kostbaar zijn en niet zonder gevaar voor de gezondheid 
van hen die met het onderhoud ervan zijn belast. 

Bovendien is de ontwikkelde kracht in verhouding tot 
de kosten gering. 

In een korte ontwikkeling tredende van het principe 
waarnaar de electro-maguetische machines zijn samenge
steld, wordt hierbij vermeld dut het voortbrengen van den 
electrischen stroom berust op inductie door magneten; 
namelijk een geleidend lichaam wordt electrisch wanneer 
het onophoudelijk en snel in aanraking met magneten wordt 
gebracht en daarvan even snel weder verwijderd. Hier
toe maken sommige machines ongeveer 1000 om wen 
telingen per minuut. 

Door den electrischen stroom kan op tweeërlei wijzen 
licht worden voortgebracht en wel door middel van den 
Voltaschen boog of door gloeiing. Door de eerste ontstaat 
één licht van groote intensiteit, door het laatste is het 
mogelijk den stroom over meerdere lichten van gering 
vermogen te verdeelen. 

Elke machine vereischt een motor om de snelle om
wenteling van den kern of as voort te brengen. De 
stroom die door deze omwentelingen ontstaat, loopt door 
geleidingsdraden naar de lamp en brengt daar een licht 
effect te weeg, dat veroorzaakt wordt door het over
springen van den electrischen stroom van de eene electode 
op de andere. Door de snelheid waarmede dit geschiedt 
wordt een lichtkern gevormd, die verrassende uitkomsten 
oplevert. De lamp voor den Voltaschen boog heeft twee 
koolstaven, die steeds op den juisteu afstand van elkander 
gehouden worden, waardoor het licht van standvastige 
sterkte is. 

In lokalen voor spinnerij of boekdrukkerij van 250 M-'. 
is één licht voldoende; voor de vervaardiging van werk
tuigen bestemd zijnde, kan de grootte 500 M". bedragen ; 
voor open terreinen van 2000 M \ is één licht mede 
voldoende. Een hiertoe compleet apparaat kost 2400 
francs. Bij nauwkeurigen arbeid, waar de vorming 
van scbaduw vermeden dient, moeten in dezelfde 
ruimten twee lampen geplaatst worden. 

In 1873 is de electrische verlichting het eerst in een 
lokaal van 12 bij 5 M. toegepast, ter vervanging van 
25 gasvlammen. De kosten waren 0.00 francs per uur. 

Alsnu gaat spreker over tot de vermelding der inrich
ting van de electrische verlichting iu verschillende fa
brieken, iu het bizonder die van den franschen 
industrieel MENIER, die onder meerdere een werkplaats 
van 44 M . lang, 11 M. breed en 7.70 M. hoog door slechts 
cene lamp verlicht. Deze is aan een der einden in een 
glazen lantaarn op den vloer geplaatst. Het licht wordt 
van daar door een parabolischen reflector tegen het plafond 
geworpen en verder door reflectie in het geheele lokaal 
verdeeld. 

Voor spinnerijen is het electrisch licht verre te verkiezen 

boven het gaslicht, omdat bij het eerste zonder bezwaar 
met alle kleuren kan gewerkt worden, wat bij het laatste 
niet het geval is. 

Uitvoerig wordt ook stilgestaan bij het gebruik van 
het electrisch licht bij de havenwerken te Havre waarbij 
twee lampen gebruikt zijn geworden. Het was hier op 
115 M. afstand van een der lampen goed mogelijk eene cou
rant te lezen. Het is dus duidelijk dat met het grootst 
gemak gemetzeld, getimmerd en gegraven kon worden. 

Ook voor groote lokalen met weinig daglicht is het 
electrisch licht met vrucht toe te passen. Een voorbeeld 
daarvan vindt men in eene zaal van de Grands Maga-
sins du Louvre te parijs. Daar hangt boven een matgla
zen raam in het plafond eene lamp. Vier onder eene 
helling en tot boven de lamp opgaande schermen werken 
als reflectors en veroorzaken in de ruimte daaronder een 
aangenaam licht. 

Voor lichttorens is het electrisch licht mede uitmuntend 
bruikbaar. In 1863 werd dit licht het eerst op het kust
licht van la Hève bij Havre toegepast. Men heeft gecon
stateerd dat dit licht gemiddeld 8 kilometer verder zicht
baar was dan dat van olie, en dat bij nevelig weder de 
afstand waarop het eerste kon waargenomen worden 
dubbel zoo groot was als van het laatste. 

De kosten van het electrisch licht zijn in vergelijking 
met ander zeer gering. Uit verschillende berekening is 
afgeleid dat in ongunstige gevallen de verhouding is in 
vergelijking met: 

waschkaarsen als 1—75 
stearinekaarseu » 1 —55 
olie » 1—16 
steenkolengas a 0.30 fr. pr. M ' . » 1—11 

» » 0.15 fr. » » » 1— 6,5 
In gunstige gevallen wordt die verhouding successive-

lijk als 1—300; 1 — 220; 1—03; 1—40 en 1—22. 
Spreker eindigt met eene beschrijving te geven en de 

werking te verklaren van de electrische kaarsen van 
Jablochkof, die zich ook voorstelt de koolstaven geheel 
te doen vervallen en door middel van inductieklossen 
porseleinen plaatjes tot gloeien te brengen en daardoor 
met één electro-magnetische machine 50 lichten voort te 
brengen. De mogelijkheid daarvan moet echter nog be
wezen worden. 

Door de heeren o. HUYTINK, H. J . DUPONT en J . VAN 
IJZEREN zijn opvolgend verschillende soorten dakpannen 
ter bezichtiging gesteld en wel: 1°. gegoten ijzeren die 
zeer licht zijn, wegende slechts 1 h 1.5 kil. per stuk. 
Er gaan 18 ii 20 stuks in de M'. Zij worden ieder met 
twee nagels bevestigd en zijn geëmailleerd of met as
phalt gedekt, welke stof op de vooraf heet gemaakte 
pan wordt aangebracht. Het email is echter meer afdoend 

tegen oxydatie. 2°. galvanisch verzinkte ijzeren pannen, 
welke tweemaal met zink behandeld zijn, eerst door een
voudige indompeling, daarna galvanisch. Zij kunnen zoo
wel zonder als met bebording worden gebruikt. Iedere 
pan wordt met twee spijkers bevestigd, door welke te 
gelijk lipjes worden vastgemaakt die later worden omge
bogen om het opwaaien van de bovenliggende pan te 
voorkomen. Het overdekken moet naarmate de helling 
van het dak 5 tot 10 cent. zijn, waardoor ook de kosten 
afwisselen van ƒ 3.25 tot ƒ 3.80 de M \ Deze pannen 
zijn in den handel gebracht door de firma CASTODIS & Co. 
te Dusseldorf en 3°. gebakken platte kruispannen, ver
vaardigd te Echt in Limburg. Deze pannen worden in 
verband gelegd, sluiten zeer dicht op elkander en zijn 
lichter dan de gewone hollandsche Er zijn 19 stuks in 
de M''. noodig. Zij kosten franco station / 40 de roode 
en ƒ 51 de blauwe. Uit een ongebakken pan is de zui
verheid der vorming en de goede bewerking der daarvoor 
gebruikte klei te zien. 

De heeren n. CRAM ER en A. E. BRAAT stelden monsters 
in- en uitlandsch gebakken steen van meer dan gewone 
grootte ter bezichtiging. De afmetingen wisselen af van 
23.5 X 11 X 7 tot 25 X 12 X 6 c.M. De prijzen van 
den inlandschen handvorm zijn: klinkerts ƒ 18; hard-
graauw ƒ 10.50; best rood ƒ 15. Van de harde Duitsche 
steen zijn de prijsopgaven ƒ 2 1 en 22 75 franco Rotterdam. 
Als een minder aanbevelenswaardige eigenschap der machi
naal gevormde steenen, wordt gewezen op hun belangrijk 
grooter gewicht boven de hier gebruikt wordende steenen. 

De heer H. F. SANDERS stelde eene groote verzameling 
verbeterde kranen, straalpijpen, enz. voor huiselijk ge
bruik van de waterleiding ter bezichtiging, waarbij de 
verschillende verbeteringen in die voorwerpen gemaakt 
werden aangetoond. 

Door den heer w. c. VAN GOOR werd een monstersteen 
voor het schuren van hout ter bezichtiging gesteld, welke 
in den handel is' gebracht door n. COSSMAN te Krefeld 
en ƒ 0,16 het Kilo. Een lid deelt mede dergelijken 
steen te hebben gebruikt met gunstig gevolg en zoowel 
voor vlak werk als voor lijsten. Hij noemt het gebruik 
echter wel wat kostbaar. 

De heer J . c. BELLINGWOUT stelde een gedeelte der pla
ten van het werk van CÉSAR DALY ter bezichtiging: 1'Ar-
chitecture privée du XIX° siècle en de heer w. j . JANSEN 
een 60 tal platen in phototypie van binnen-betimmerin-
gen, meubelen en decoratiën. 

's-G R A V E N H A G E . 

Leden. Het aantal leden bedroeg volgens het vorig 
verslag 96, sedert zijn 15 nieuwe leden toegetreden, 
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terwijl 0 hebben bedankt, en 2 overleden zijn, zoodat bij 
het einde van het 18e afdeelingsjaar het ledental 103 
bedraagt. 

B e s t u u r . Na de jaarlijksche benoeming van be
stuursleden volgens Art. 13 van het Reglement was het 
bestuur zamengesteld als volgt: w. N. ROSE, Voorzitter; 
j . , i . c. DE WIJS, Secretaris: E. SARABEK, Penningmeester; 
u. p. VOGEL, J. VAN LITH JR., D. VAN DER TAS L«V, G. II. 

BAUER, BERT BROl'WER, J . SINGELS. 
Op den O''1" October 1877 overleed de hoer w. x. ROSE, 

door velen diep betreurd. De Afdeeling verloor in hein 
een hoogst verdienstelijk en bekwaam lid ; een uitstekenden 
voorzitter en daarmede den steunpilaar der Haagsche 
Afdeeling. 

In zijn plaats werd gekozen de heer n. p. VOGEL, 
terwijl als nieuw bestuurslid ingekozen werd de heer 
B. REINDERS SZ. 

Tot Secretaris werd in plaats van den heer J . i. c. 
DE WIJS, die voor deze betrekking bedankt had, benoemd 
de heer J . SINGELS. 

Den 19 , k n Januari 1878 leed de Afdeeling een tweede 
verlies door het overlijden van den heer E. SARABER. 

De Afdeeling betreurde iu zijn afsterven het verlies 
van iemand aan wieus werkzaamheid en ijver, zij zeer 
veel te danken heeft. 

In den loop van het afdeelingsjaar bedankte de heer 
j . J . c. DE WIJS als bestuurslid. 

V e r g a d e r i n g e n . Deze hadden geregeld maandelijks 
plaats. 

De opkomst der leden was gemiddeld '/> van het 
aantal. 

Omtrent de behandelde onderwerpen kan het volgende 
worden gemeld: 

De heer DE WIJS bracht eene waardige hulde aan de 
nagedachtenis van den zoo hoog geschatten en onverge-
tclijkcu Voorzitter, nu wijlen den heer WILLEM NICOLAAS 
ROSE. 

De heer van LITH JR. deelde eenige bijzonderheden 
mede omtrent de galvanische verzinkte dakplaten, die 
door de firma CASTODUS & co. te Dusseldorf in den handel 
zijn gebracht. 

Door den heer DE WIJS werd gesproken over de terra
cotta-fabriek te Höhr bij Coblentz. 

De heer D. VAN DER TAS LZX. besprak eene nieuwe 
wijze van fuudeeren van havenwerken te Glasgow in 
Engeland. 

De heer o. ii. BAUER deelde eenige bijzonderheden 
mede omtrent het Kunst-Museum te Haarlem. 

De heer J . SINGELS sprak over de wijze van beproeving 
der bliksemafleiders door middel eener galvanische batterij 
en van een galvanometer; hoe men door het soldeeren 

van eene koperen stang aan de grondplaat, de beproeving 
gemakkelijk en nauwkeurig kan uitvoeren. 

Over Ransow's steen werd het een en ander medege
deeld door den heer B. REINDERS SZ. 

De heer J . u. MULLER besprak het grootsche monument 
der ISoedhasche Godsdienst, den Boro-Boedoer, op het 
eiland Java. 

De heer BEEUWHES deelde een en ander mede omtrent 
het nfnemen van verwlagen op gehouwen steen en wel in 
het bijzonder van den voorgevel van het Mauritshuis 
te 's Gravenhage. 

Door den heer VAN TRICIIT werd een voordracht ge
houden over de ontwikkeling en de vorderingen van ons 
spoorwegnet. 

Bij monde van den heer H. p. VOOEL werd naar aan
leiding van eenige aanteekeningen van het oud bestuurs
lid HENitlQUEs PIMENTEL, liet een en ander medegedeeld 
omtrent den bouwmeester PIETER POST. 

De heer VAN LITH JR. deelde eenige bijzonderheden 
mede omtrent het gebouw voor de wereldtentoonstelling 
te Parijs. 

C o m m i s s i ë n . Tevens werden verslagen uitgebracht 
door de commission benoemd ter beantwoording der door 
het bestuur der Maatschappij gestelde vragen, terwijl nog 
een tweetal door de afdeeling gestelde vragen onderwerpen 
vau discussie uitmaakten. 

De nog beschikbare tijd was gewijd aan kunstbeschou
wingen eu het houden van besprekingen van • andere 
met de bouwkunst in betrekking staande onderwerpen. 

S C H A G E N E N O M S T R E K E N . 

Bes tuu r . Het bestuur bestaat uit: A. W. GEZELLEN, 
Voorzitter; w. ROGGEVEEN DZ., P. WILMS, Commissarissen; 
D. ROGGEVEEN DZ., Penningmeester; J. ROGGEVEEN WZ., 
Secretaris. 

Leden. Op 1 Januari 1877 bedroeg het ledental 25, 
waarvan geene hebben bedankt; ook zijn gedurende het 
afgeloopen jaar geen nieuwe leden toegetreden. 

De finantieele toestand is voldoende; 
de ontvangst bedroeg / 181,81 
de uitgaaf » » 104,73 

Batig saldo / 77,08 
V e r g a d e r i n g e n . In het jaar 1877 zijn 4 vergade

ringen gehouden en een buitengewone bijeenkomst te 
Velzen ter bezichtiging van de werken aan Holland op 
zijn Smalst enz. 

De vergaderingen werden gedurende het afgeloopen 
jaar niet druk bezocht daar het gemiddelde cijfer van 
opgekomcu leden slechts 8 beloopt. 
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De voornaamste punten in de vergaderingen behandelt 
zijn de volgende : 

Is de peilsverlaging ook soms van invloed op verzak
king of werking bij bestaande gebouwen ? welke vraag in 
alle opzichten bevestigend wordt beantwoord. 

Wat is het beste middel om bederf of vergaan van 
houten vloeren tegen te gaan? 

Hiertoe wordt aanbevolen onder de vloeren lucht aan 
te brengen, en waar zulks niet genoegzaam kan geschie
den, boekweit'doppen, sitifch, schelpen en ook zout. 

Op welke wijze is de beste luchtverversching te ver
krijgen tusschen spouw- (dubbele) muren? 

Hiervoor wordt aanbevolen lucht aanroer aan de buiten
zijde, onder aan en afvoer in het bovengedeelte der spouw
muren. 

Nog wordt eeu voordracht gehouden, door den heer 
STOEL van Alkmaar, over het maken van stroompijlers 
enz., te Rotterdam. 

De teekenschool is met een afzonderlijken cursus voor 
handteekenen en ornament uitgebreid. 

Het onderwijs heeft slechts ten doel zooveel mogelijk 
geschikte werklieden te vormen. 

Het onderwijs eischt van de afdeeling al hare beschik
bare finantiè'n. Het tekort komende is tot dusverre door 
eene gemeentelijke subsidie gedekt. 

Drie avonden per week wordt onderwijs gegeven, name
lijk twee maal bouwkundig en een maal handteekenen 
en ornament, alleen de zes wintermaanden. 

Jaarlijks worden prijzen uitgereikt, om de liefhebberij 
voor het teekenen zooveel mogelijk aan te moedigen. 

Onderwijs werdt gegeven in bouwkundig teekenen aan 
26 leerlingen, in handteekenen en ornament aan 11 
eerlingen, van 14 tot 18 jarigen leeftijd, waarvan een ge
trouw gebruik wordt gemaakt. 

U T R E C H T . 

Leden . Het aantal leden der afdeeling bedroeg ten 
vorige jare 56; door sterfgeval verloor men hiervan 
2, terwijl 1 door vertrek naar elders bedankte; toegetreden 
zijn 5 nieuwe leden, waaronder 3 leden der Maatschappij, 
zoodat het aantal leden nu 58 bedraagt, waarvan 26 lid 
der Maatschappij zijn. 

Bestuur . Het bestuur bestaat alsnu uit de heeren 
II. LINSE, Voorzitter; r. j . NIEUWENHUIS, Secretaris, J . G. 
VAN GENDT JR., Penningmeester; o. WITTEVEEN, W. A. G. 
JANSEN. 

V e r g a d e r i n g e n . Er werden 6 bijeenkomsten ge
houden die door 72 leden en 1 geintroduceerde werden 
bijgewoond of gemiddeld 12 leden per bijeenkomst. 

De heer F. SASSEN deed als penningmeester rekening 
en verantwoording over 1877. Het saldo bedroeg ƒ 4.85. 

Als geschenken kwamen i n : 
De werken uitgegeven door de Maatschappij. 
Verslagen van de vereeniging tot verbetering der volks

gezondheid te Utrecht, Deel X. 1° en 2» aflevering. 
Verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden 

van de afdeeling 's Gravenhage, over 1876/77. 
Voordrachten werden gehouden, door de heeren: 
D. KRTJIJFF: Over het gebruik van slakkenwol tot vul

ling van ijskelders. 
J. i ' . KOK : Mededeelingen over de putboring op het 

Vreeburg te Utrecht. 
F . j . NIEUWENHUIS : Over de verklaring van Grieksche 

kunstvormen. 
H. LINSE: Over de inrichting van een brandweer voor 

steden van 40—80,000 inwoners. 
j . G. VAN GENDT JR. : Mededeelingen en reis indrukken, 

over Petersburg. 
p. N . BROERS : Voordracht van de rede, uitgesproken 

door den heer MARTIN KALFT, bij gelegenheid van het 25 
jarig bestaan der afdeeling Amsterdam. 

w. J . KLERK DE REUS : Mededeelingen over het sein-
wezen tusschen Rotterdam eu IJsselmonde. 

Tentoongesteld werden, door de heeren: 
F. SASSEN : Monsters van trottoirsteenen met toelichting. 
H. LINSE : Steenen uit Duisburg. 
Geperst ijzeren knoppen. 
Eene collectie medailles waarop afgebeeld zijn eenige 

der voornaamste bouwwerken, in en uitwendig. 
De Bestekteekeningen van het nieuwe Ministerie van 

Justitie te 's Gravenhage, en 
Eene verzameling platen uit het tijdschrift »the Builder." 
A. NYLAND : De 8 bekroonde ontwerpen van het raad

huis, concurrentie te Hamburg. 
De nieuwe passage te Rotterdam, met toelichting. 
p. N. BROERS : Architectonische Entwürfte aus dem 

Atelier des Herrn Prof: H. NICOLAI te Dresden. 
v. J . NIEUWENHUIS: Vervolg op de »Bauten und Ent-

würfe herausgegeben vom Dresdener Architecten Verein." 
Eene verzameling reis-photogrnphien betreffende Parijs 

en een aantal gothische kerken in Frankrijk en Duitschland. 
Voorts werden een aantal kleinere punten en de door 

de Maatschappij uitgeschreven vragen behandeld. 

Z W O L L E . 

Leden. Het ledental is met eenige afwisseling nage
noeg op hetzelfde cijfer gebleven. 

Bes tuur . Ook het bestuur is nog nis in het vorige 
jaar eu bestaat uit, de heeren B. II. TROOSTER, President: 
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s. M. c. p. BBEÜKEL, Vice-President; i. a. J. VAN ROOSMALEN, 
JI. MESDAG eu A. J . DOVER, Secretaris-Penningmeester. 

V e r g a d e r i n g e n . In het afgeloopen jaar 1877 ziju 
door de afdeeling Zwolle 0 vergaderingen gehouden, 
waarvan 4 met de leden, de overige door het Bestuur. 

In de eerste dier bijeenkomsten, is onder anderen door 
den Secretaris ter tafel gebracht de prijsvraag, voor een 
nieuw te bouwen krankzinnigen gesticht in de gemeente 
Deventer, ten einde door bespreking over deze aangelegen
heid, de leden zoo mogelijk tot mededinging naar die prijs
vraag op te wekken. 

In eeu volgende bijeenkomst zijn aau de leden ter 
bezichtiging gegeven, 2 boekwerken, aan onze afdeeling 
gezonden door het bestuur onzer Maatschappij, welke 
werken aan de leden ter inzage cn lectuur worden ge
geven. Verder werd de zaak van bet op te richten 
Bouwmeestersfonds besproken, zoomede het voorstel van 
de Rotterdamsche Afdeeling, om deel te nemen en mede 
te werken aan een plaatwerk, bijeen te brengen door 
de verschillende afdeelingen onzer Maatschappij, ten 
einde een nauweren band onder die afdeelingeu te bevor
deren. 

Nog was eene bijeenkomst gewijd aan de bespreking 
der in te zenden vragen voor de algemeene bijeenkomst, 
te houden in 1878. 

Door bet bestuurslid M. MESDAG werd de hier volgende 
vraag ter inzending voorgesteld en na bespreking aan
genomen : 

»Welke resultaten beeft men verkregen bij het gebruik 
der kunstmatige keien en trottoir steenen uit de fabriek 
der firma n. F. ONDERWATER & co. te Dordrecht. In 

hoeverre is dit fabrikaat aan te bevelen, vooral voor de 
bevloering van trottoirs, binnenplaatsen, stallen, remises, 
keukens, enz. zoowel uit liet oogpunt van soliditeit als 
van min kostbaarheid?" 

In de laatste bijeenkomst sprak de heer M. MESDAG 
over gereedschap van nieuwe vinding, Amerikaansch fa
brikaat, eu gaf onder meer, ter bezichtiging eene beweeg
bare boormachine die perfect werkte. 

Ook sprak hij, over de nieuw opgerichte fabriek van 
machinale keien der firma n. v. ONDERWATER & co. te 
Dordrecht, gaf de monsters der gefabriceerde keien en 
vloeren ter bezichtiging, welke monsters zeer goed 
voldeden. De heer MESDAG, die persoonlijk den bouw dei-
fabriek heeft geleid en de benoodigde machines heeft 
geprojecteert en geplaatst, toonde in deze zaak volkomen 
op de hoogte te ziju, en gaf tot verduidelijking nog tal 
van uitvoerige teekeningen ter bezichtiging. 

Behalve het hier vermelde, werden in de onderschei
dene bijeenkomsten, menig belangrijk bouwkundig onder
werp door de leden besproken. Toch valt het te bejamme
ren dat, ondanks de belangrijkheid, deze bijeenkomsten zoo 
schaarsch werden bezocht, het schijnt wel dat de lust om 
vergaderingen bij te wonen in Zwolle niet vermeerderd. 

Onze afdeelingskas, al kan ze op geen groote batige 
saldo's wijzen,' voorziet toch in al onze behoeften. 

De werken, die bij de leden ter lezing worden rond
gezonden, ontvangen en lezen ze met graagte. Zij bestaan 
uit: de boek- en plaatwerken die onze Maatschappij uit
geeft, het plaatwerk Kunst en Industrie, en een vol
doend aantal exemplaren van het weekblad, de Opmerker. 

Bijlage III. 

Aan het Bestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. 

WEL-ED. H E E R E N ! 

De commissie tot samenstelling van een proefnummer 
van het, door de Maatschappij uittegeven, bijblad bij de 
Bouwkundige Bijdrageu, benoemd in de gecombineerde 
vergadering van uw bestuur met afgevaardigden der 
afdeelingen, van 15 Januari j.1., heeft bij deze de eer 
Uw Ed. eenige mededeelingen en voorstellen te doen. 

Ten einde de noodige stof voor dat nummer te ver
krijgen, hebben wij ons bij brief van 7 Februari 1.1. tot 
alle afdeelingen gericht, met verzoek ons voor 1 Maart 
datgene te willen toezenden, wat zij voor het doel mochten 

hebben verzameld, om daaruit eene keuze te kunnen 
doen. 

Wij hebben ons niet alleen gewend tot die afdeelingen 
welke zich reeds tot medewerking bereid hadden ver
klaart, maar ook tot de overige, in het vertrouwen dat 
ook die, wanneer de redenen waarom zij nog niet zijn 
toegetreden zijn verdwenen, zich ook zullen aansluiten. 
Wij hebben dit te eerder gedaan om een zoo groot 
mogelijk aantal stukken te bekomen, opdat wij daardoor 
in de gelegenheid zouden komen door het eerste nummer 
een duidelijk denkbeeld van den geest, waarin het blad 
zal geredigeerd worden, te geven. 
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De commissie is echter deerlijk in hare verwachtingen 
teleurgesteld. Alleen mocht zij van de afdeeling Amster
dam een enkel stuk ontvangen, terwijl door de afdeeling 
Rotterdam schetsen, teekeningen eu lithografiën waren 
beschikbaar gesteld, van een achttal zoo kleine openbare-
als partikuliere gebouwen, met eenige details daarvan. 

Alvorens in onze, op den 7 d e B dezer gehouden vergadering, 
tot do beschouwing en beoordeeling van het ingezondene 
over te gaan werd eenstemmig door ons aangenomen dat, 
vooral in het eerste blad, geene werken door de leden 
der commissie uitgevoerd of ontworpen, zouden worden 
opgenomen, ten einde niet den schijn te geven alsof zij 
het blad ter bekendmaking daarvan wenschten te gebrui
ken. Door dit besluit werd de keuze nog meer beperkt, 
dewijl daardoor het ingezondene met een viertal onder
werpen verminderde. 

Ten tweede werd vastgesteld dat het eerste nummer 
zaken moest bevatten, die den toets der kritiek konden 
doorstaan. De commissie geloofde dezen weg te moeten 
bewandelen, om bij de mannen van het vak ingenomen
heid met de onderneming op te wekken. Werd deze 
niet verkregen, dan was het vooraf als zeker aan te 
nemen dat het blad nooit tot eenigen bloei zou komen 
en geen voldoend aantal nemers zou vinden, om de kosten 
aan de uitgave verbonden te dekken. De commissie 
meende toch ook, dat het blad zoo goedkoop mogelijk 
moest zijn. Beiden, inhoud en prijs, moesten tot aan
schaffing er van uitnoodigen. Goedkoopheid is echter 
slechts te bereiken bij een groot debiet. 

Ten derde werd geconstateerd dat bij het ingezondene 
geen enkele letter schrift was. Voor zoover het eenigen 
verklarenden tekst van de teekeningen betrof leverde dit 
geen bezwaar op, deze zou toch nog wel van hen, die 
hun werk beschikbaar gesteld hebben, te bekomen zijn, 
doch die beschrijvingen mogen het geheele vel druks van 
iedere aflevering niet vullen, slechts een klein deel daar
van mag daarvoor beschikbaar worden gesteld. 

Zonder nu in eene beoordeeling te treden van het 
voorhandene, bleek het toch uit de beschouwing daarvan, 
afgezien nog van de veel te geringe keus die er was, dat 
daaruit onzes inziens geen standaardnummer, van hetgeen 
het blad moest zijn, was zamen te stellen. 

Uit al het voorgaande zal het duidelijk ziju dat de 
Commissie niet bij machte is aan haar mandaat, om voor 
Mei a. s. een proefnummer gereed te maken, te voldoen. 

Op grond van de geringe medewerking werd het 
denkbeeld geopperd dat de Commissie haar mandaat 
zou nederleggen, omdat zij in de onmogelijkheid ver
keerde daaraan te voldoen. Nadere besprekingen leidden 
er echter toe dat zij dit alleen zou doen, voor zoover 
de tijdsbepaling betrof, maar overigens voor te stellen 

II hare bemoeiingen voort te zetten en nog eene naden-
proef te nemen. 

Tot dit besluit werd zij geleid door de mededeeling 
van enkele harer leden, dat toezeggingen van latere in
zendingen van bijdragen ontvangen waren. Bij de bespre
king toch, van ons schrijven van 7 Februari, in de 
vertegenwoordigde afdeelingen bleek het dat algemeen 
de tijd van inzending veel te kort werd geoordeeld. Op 
grond hiervan geloofde de Commissie haar mandaat nog 
niet geheel te mogen neerleggen. Hierbij kwam ook de 
overweging dat aan het plan nog weinig bekendheid was 
gegeven. Het was tot nu toe slechts in de afdeelingen, in 
algemeene trekken, besproken, waaruit volgt dat slechts 
een zeer beperkt aantal personen er mede bekend is. 

Naar aanleiding van al het voorgaande heeft de Com
missie de eer U de volgende voorstellen te doen: 

1°. dat door U onder de punten van behandeling ter 
vergadering, bedoeld in art. 47 der Wet, worde opgeno
men : »Bespreking van (of over) het uittegeven bijblad 
bij de bouwkundige bijdragen." 

De Commissie meent dat de behandeling van dit on
derwerp daar juist op hare plaats is, want, hoewel van 
de Maatschappij uitgaande, geschiedt de samenstelling 
met medewerking van de afdeelingen. 

2°. dat aau alle leden der Maatschappij een circulaire 
wordt gezonden, waarin hen mededeeling van het plan 
wordt gedaan, met vermelding van de wijze waarop het 
blad zal worden ingericht en met uitnoodiging tot inzen
ding van bijdragen daarvoor, zoowel in teekening als tekst. 

Door dezen maatregel alleen gelooft de Commissie dat 
voldoende bekendheid aan de zaak is te geven en op 
genoegzame bijdragen gehoopt kan worden. 

3°. Aangezien nu, ter eerstkomende algemeene verga
dering, geen proefnummer kan gereed zijn, stelt de 
Commissie voor, nadat die vergadering met den stand 
der zaak zal bekend gemaakt zijn, dat die vergadering 
het bestuur machtige dit onderwerp, in de algemeene 
bijeenkomst in September, ter tafel te brengen eu daar
omtrent een besluit te nemen. 

De Commissie meent nog te moeten doen opmerken 
dat, zal zij in staat zijn vóór die September-bijeenkomst 
een proefnummer gereed te hebben, de circulaire onder 
2°. bedoeld zoo spoedig mogelijk moet worden rondge
zonden. Het komt haar daarbij ook wenschelijk voor 
dat aan de afdeelingen een zeker aantal exemplaren 
worden gezonden, opdat die uitgereikt kunnen worden aan 
die afdeelingsleden, welke geen leden der Maatschappij zijn. 

Hoogachtend hebben wij de eer te zijn 
Rotterdam, Namens de Commissie voornoemd. 

9 Maart 1878. H . P. VOGEL, Voorzitter. 
W. C. V A N GOOR, Secretaris. 
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Bijlaje V 

ALGEMEENE STAAT "VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 
DER M A A T S C H A P P I J 

TOT BEVORDERING DER B O U W K U N S T , 
over iet jaar 1877. 

Rente » 
Rente » 
Rente » 
Rente » 
Rente » 

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

> 100 » » » » 
£ 460, 4°/ 0 Rusland 67/60 . . 
/ 1000, 4% Ned. Werk. Schuld. 

200, 
200, 

3°/ 0 Stad Arast. 
3% Stad Rott. 

6 Maanden en 23 dagen van £ 300, Rusl. 4°/o 1867/1869. 
Contributiën, leden Amsterdam 
Huishuur van J . M. LEMMERS 
Saldo der rekeningen van H. H . Correspondenten . . . . 

Te zamen . . . 

24.75 
2.47 

217.12 
> 39.60 
> 6.— 
> 6.— 

79.20 
> 1592.— 
» 100.— 
> 7298.34 

/ 9365.48 

De bezitting der Maatschappij bedroeg op 31 
Dec. 1S77, aan: 

Bezitting op 31 Dcc. 1870. . . ƒ 7812.92 
Saldo 1877 , 1737.31 
Toevallige bate door den Penninem. 

H. MOI 1 MANS overgebracht . . » 1053. 

f 10604708' 

Waarvan in effecten: 
ƒ 1000 2'/,% Ned. 
400 £ Rusl. 07/69 
300 £ Rusl. G7/69 
2 Loten Amst. 
2 Loten Rott. 
10U0 4°/ , Ncd. 
100 2y»7o Ncd. 

Kas op 31 Dec. 1877 

577.50 
4526.40 
2659 50 
190.50 
195.75 
990.47 
C3.385 

9203.505 

ƒ 1400.58-

AMSTERDAM, 22 Mei 1878, gezien en accoord bevonden, 

De Commissie benoemd in de Vergadering van 23 April 1878. 

KEDEKEK BISDOM. 
II I.IXSE. 

U I T G A V E N . 

Het voorstaan van de belangen der bouwkunst 
Het bevorderen van het onderwijs in de bouwkunst. 
Het uitschrijven van prijsvragen 
Het uitgeven van bekroonde ontwerpen en verhandelingen. . 
Het opmeten en uitgeven van Oud Nederlandsche bouwwerken. 
Het uitgeven van een bouwkundig tijdschrift 
Het houden van vergaderingen, subsidie, enz 
Het houden van Tentoonstellingen 
Het vormen en onderhouden der bibliotheek 
Het oprichten van afdeelingen 
Advertentiën 
Honoraria van verschillende personen, in dienst der Maatschappij. 
Huur, belasting, etc. voor het huis Wijde Kapelsteeg . . . 
Vracht van ontvangen pakjes, drukproeven en correspondentiën. 
Reiskosten te vergoeden aan commissieleden 
Voor het plaatsen en wegnemen van tafels bij tentoonstel

lingen, aankoop Bouwkundige Bijdragen, etc 
Drukwerk voor het Jaarlijksch Verslag, circulaires, ledenlijst, etc. 

Totaal . . . . 

Nihil. 
Nihil. 
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» 2576.50 
» 431.48 

Nihil. 
» 201.85* 

Nihil. 
> 159.164 
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» 480.87e 
» 65.60 

> 150.04 
» 331.59 

/ 7628.17 

R E C A P I T U L A L I E . 

Ontvangsten I ƒ 9365.48 
Uitgaven I » 7628.17 

Saldo . . . 

Aldus ojiseinaakt door den ondenittctkende Penningmeester, 

. . . . 1 ƒ 1737.31 

A M S T E R D A M . Mei 1878, 

A. L. VAN GENDT. 
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Bijlage VI. 

Aan het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

De ondergetekenden, uitmakende het voorloopig be
heer over het Bouwmeestersfonds, hebben de eer Umede 
te deelen, dat zij op dato dezes hebben vergadert en 
dat hun Voorzitter het verzoek, om nader met Uw bestuur 
te confereeren, heeft ter tafel gebragt. 

De Commissie was van oordeel, dat eene nadere be
spreking tot geen betere resultaten zou kunnen leiden, 
als die, bij besluit der algemeene vergadering van 1877 
— haar — door de motie BERGSMA en de stem des 
heeren GOSSCHALK, zijn bekend geworden, weshalve zij bij 
groote meerderheid van stemmen besloten heeft, het nog 
niet gestichte Fonds, te ontbinden en den gevers hun geld 
te restitueeren. 

Aangezien dit fonds, tot heden geen officieel karakter 
heeft en de werkdadige medewerking, verre beneden de 
verwachting is gebleven, hebben wij de eer U hier over 
te leggen, het Concept-Reglement met begeleidende brief, 
in Februari van dit jaar aan alle leden der Maatschappij 
en van hare Afdeelingen, benevens aan een groot aantal 
leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en 
andere belanghebbenden, franco toegezonden en doet de 
Commissie voornoemd hierbij U het beleefd verzoek dit 

schrijven te willen voorlezen op de eerstvolgende alge
meene vergadering van 1878 en het te doen drukken in 
het Verslag. 

De ondergeteekenden, het betreurende dat het Bouw
meestersfonds bij belanghebbenden tot heden geen beter 
onthaal heeft gevonden, betuigen uw bestuur hun dank 
voor de bereidwilligheid, waarmede hun het locaal is 
afgestaan en wenschen dat te eeniger tijd, onder uw be
heer, een fonds zal gesticht worden, dat met een gewijzigd 
reglement beter kans van welslagen heeft. 

Onder aanbieding en verzekering van hoogachting, 
verblijven wij: 

De Raad van beheer bovengenoemd 

J . H . LELIMAN, Voorzitter. 
H . MOLEMANS, Penningmeester. 
G. B. SALM. 
P. J . H . CUYPERS. 
W. SPRINGER, Secretaris. 

Arasterdam, 12 December 1877. 

VERSLAG VAN HET VERHANDELDE OP DE TWEE-EN-DERTIGSTE ALGEMEENE 
BIJEENKOMST DER LEDEN 

V A N D E M A A T S C H A P P I J 

T O T BEVORDERING DER BOUWKUNST, 

gehouden den 23" e" Mei 1878 in het lokaal / / B e l l c v u e " te Amsterdam. 

Tegenwoordig de Bestuurders: J . G. VAN NIFTRIK, Voor
zitter; A. J . c. J . s. BERGSMA, Vice-Voorzitter; A. L. VAN 
GENDT, Penningmeester; 3. H. LELIMAN, J . R. DE KRUUFF, 
J". OLIE j " 7 - . en p. J . MOUTHAAN, Secretaris. 

Buitendien is de presentie-lijst geteekend door 46 leden, 
waaronder de correspondenten: de heeren H. P. VOGEL 
(den Haag), B. BLANKEN (Hoorn), p. MAGER (Pnrmerend), 
I. H . J . VAN LÜNTEREN (Utrecht), A. w. GEZELLEN (Schagen), 
laatstgenoemde was tevens afgevaardigde voor de afdee
ling Schagen. 

De Voorzitter opent 
volgende toespraak. 

de 32 s t c n bijeenkomst met de 

Mijne Heeren, zeer geachte medeleden ! 

Welkom op deze 32 s t c n algemeene bijeenkomst; de be
langrijke discussiën hier gisteren avond gevoerd, hebben, 
ik twijfel er niet aau, er toe bijgedragen om Uwe belang
stelling in onze Maatschappij, zoo noodig, te vergrooten; 
het bleek toch duidelijk dat zoowel hij die de Maatschappij 

aanviel en wees op leemten, ."As zij die de verdediging op 
zich namen uitsluitend werüen gedreven door liefde voor 
het doel dat onze Maatschappij beoogd, namelijk de bevor
dering der Bouwkunst; naar ik hoop zullen de besprekin
gen hier heden te voeren er toe lijden om ons tot dat 
doel nader te brengen. 

lk verklaar deze bijeenkomst thans geopend en noodig, 
ingevolge de gisteren avond gemaakte regeling, de heer 
ROOSMALEN van Zwolle uit de discussiën te openen met 
de bespreking van : 

de 1° vraag : 
Wal moet er gedaan worden, om het aanleeren van hel 

ambacht en het verkrijgen van een grooter aantal degelijke 
werkbazen en werklieden bevordelijk te zijn.'' In hoeverre 
moet het Rijk zich het ambachlsonderwijs voor de meer- en 
minvermogende landgenoolen aantrekken ? Houdt Nederland in 
deze gewichtige aangelegenheid gelijken tred met andere staten ? 

De heer VAN ROOSMALEN zegt, dat hij sedert 20 jaren 
het onderwijs, tot vorming van den werkman, heeft na
gegaan en hoeveel daaraan ook wordt ten kosteu gelegd dit 
weinig resultaat voor den werkman geeft. Daarbij komt 
den aard van ons volk zoodat een jongen, bij eenige 
ontwikkeling, met minachting op den werkmansstand neer
ziet en liever bouwopzichter of een gebrekkig architect 
wil zijn. 

In het buitenland blijft ieder meer in zijn stand en 
daaraan is het toeteschrrjven, dat de ambachten ontwik
keld worden terwijl ze bij ons, uit dien hoofde, blijven 
stilstaan. Het lager onderwijs, maar ook het wiskundig 
onderwijs op de Burger- Dag- en Avondscholen, strekt 
wel om do leerlingen veel te laten leeren, doch is geen
zins ingerigt naar de behoeften van den ambachtstand, 
er wordt daarbij op zijn vak geen acht gegeven. Zijns 
inziens moest het onderwijs geschoeid zijn, volgens de 
Cours Normal van CHARLES DUPIN, dat wel veroudert is, 
doch hoogst belangrijke wenken geeft en waarvan een nuttig 
gebruik voor onze werklieden ware te maken; hij toont 
met een paar voorbeelden aan, dat het onderricht beter 
op de vakken kon zijn toegepast, en verlangt nog, dat 
de aanstaande werkman, de school niet te vroeg verlaat. 

De heer H . p. VOGEL, zegt dat de Haagsche afdeeling 
vraag 1 en 12, in handen heeft gesteld eener Commissie, 
wier rapport hij mededeelt, aldus luidende: 

Vraag 1, als voren. 

Vraag 12, luidende: 
Hoedanig worden de verschillende ambachten in onze dagen 

uitgeoefend? Is er bij vroeger vooruitgang op te merken? 
Welke misbruiken behooren met kracht te worden tegengegaan ? 

Ter beantwoording van bovenvermelde vragen heeft de 
Commissie de eer het volgende, als hare meening' 
mede te deelen. 

Het is van algemeene bekendheid dat er tegenwoordig 
over het algemeen een slecht verband bestaat tusschen 
patroons en werklieden, vooral bij die vakken welke in 
meer of mindere mate in betrekking staan tot de uit
voering van bouwwerken. 

Deze, als het ware op te merken, kanker heeft helaas 
zijn ontstaan te danken aan de meer eu meer veldwin
nende vrijzinnige ideën van, de knecht is zoo goed als de 
baas; de baas leeft door de knecht enz., terwijl hierdoor 
de gehechtheid aan den patroon, bij wien men het goed 
heeft, geheel verdwijnt op het eerste gerucht van elders 
een patroon te kunnen vinden, waar men eenige centen 
per uur (al is het ook slechts voor korten tijd) meer 
kan verdienen. 

Hierbij komt nog dat, door de sterk opgevoerde loons-
verhoogingen, de huishoudingen minder geprofiteerd 
hebben dau de drankwinkels, het zoogenaamd maandag 
houden als het ware zachtjens aan mode begint te wor
den, en de eigenlijke knechts, de enkele goede natuurlijk 
uitgezonderd, in zedelijk gehalte zeer gedaald zijn en 
nog meer dreigen te dalen tegenover den achtingswaar-
digen flinken werkman van vroeger jaren. 

Hoewel de winkel van den werkbaas in vroeger jaren 
bleek eene goede leerschool voor jeugdige beoefenaren 
van het ambacht te zijn, is zij dit tegenwoordig niet 
meer, en het is helaas daarom al zeer gewaagd fatsoen
lijke jongelieden den winkel of fabriek als hunne oefen
school aan te bevelen. 

Wat moet er nu gedaan worden, om, niettegenstaande 
dezen bestaanden en volgens onze meening moeijelijk 
en bijna niet te veranderen toestand, het aanleeren 
van het ambacht, met vermijding van bovenvermel
de verkeerdheden, goed en deugdelijk bevorderlijk te 
zijn. 

Volgens onze ineening zoude men niet beter kunnen 
doen, dan eenvoudig te volgen het voorbeeld dat onze 
Duitsche en Fransche naburen ons reeds voor lang gege
ven hebben, en waarvan de heerlijkste producten van 
deugdelijkheid niet achterblijven. 

Onze tegenwoordige ambachtscholen doen ons reeds, 
hoewel op kleine schaal en ook alleen voor jongens uit 
den minderen stand, goede resultaten kennen. 

Groote degelijke inrichtingen moeten, in den vorm van 
scholen voor meer uitgebreid vakonderwijs, in kunst en 
aanverwante vakken als rijksscholen worden ingerigt, 
alwaar de pupillen van meer gegoeden, voor behoorlijk 
leergeld, als het ware onderricht verkrijgen in het leeren 
van ambachten. Dan eerst zou de fatsoenlijken en 



dertigen stuud zijne zonen ook gerust kunnen zenden om 
datgene te leeren, wat hem als degelijk werkbaas onont
beerlijk is, zonder hem op jeugdigen leeftijd behoeven 
bloot te stellen aan het aanleeren van alle zaken, be
halve datgene waarvoor hij gezonden is. 

Dat Nederland in deze gewichtige aangelegenheid tot 
nog toe geen gelijken tred houdt met andere Staten, maar 
zeer verre beneden dezen staat, behoeft, na het hiervoren 
aangevoerde, geen nader betoog meer. 

Verder zoude van rijkswege nog medegewerkt kunnen 
worden tot de uitgave van een bouwkundig boekwerk, iu den 
geest van het Duitsche prachtwerk (Berliner liauten) 
waarin de teekeningen van alle gebouwen, waarbij de 
kunstzin zich vertegenwoordigd, en wel voornamelijk die 
van rijke particulieren, worden opgenomen; zoodoende 
wordt het algemeen schoonheidsgevoel belangrijk opgewekt 
en de kunstzin zal zich meer en meer ontwikkelen, terwijl 
het publiek, dat geld heeft, er eene eer in zal leeren te 
stellen, niet te wonen in een gebouw, waarvan de facade geene 
meerdere waarde bezit dan te zijn eene muur met gaten. 

Zoodoende zoude niet alleen het kunstwerk zelve bevor
derd, maar ook tegelijkertijd kunstenaars in de ambach
ten gekweekt worden, waardoor het niet meer noodig werdt, 
dat, voor uitvoering van kunstambachten, zooals decora
tie schilderen, beeldhouwen, enz. men zijne toevlucht tot 
Duitsche, Belgische of Fransche werklieden behoeft te nemen. 

Meer bepaald als antwoord op de 12c vraag moet de 
Commissie, als bij ervaring, mededeelen dat de hoedanig
heid, waarop de bouwambachten worden uitgeoefend, over 
het algemeen allerongelukkigst is te noemen. 

Hebben wij, in antwoord op de l? vraag, uwe aandacht 
gevestigd op den kanker of het slecht verband tusschen 
patroons en werklieden, eene tweede kwaal of kauker is 
het slecht uitoefenen der bouwambachten. 

Het sedert jaren meer en meer uitbreiden van gemeen
ten heeft eene razende speculatiebouw in het leven ge
roepen. Eene wijze van bouwen waarbij de grootste studie 
wordt gemaakt, juist in de meest dringendste behoeften 
eener woning op de allergoedkoopste wijze te voorzien. 

De ondernemers dezer bouwiugen zijn veeltijds half en 
soms in het geheel niet toegerust met eenige kennis 
van bouwkunst; alle onderdeden hunner gebouwen wor
den zoo licht en zoo dun mogelijk zamengesteld, door 
veelal jeugdige vakbeoefenaars, die daardoor gemeenzaam 
worden met eene wijze van bouwen eu construeeren, die 
hen voor altijd voor goede construction ongeschikt maakt. 

Deze ziekte van te licht bouwen werkt zoo aanstekelijk, 
dat somtijds nietspeculatie bouwers, anders geschikte 
werkbazen, zich verplicht rekenen van hunne oude soliede 
manier van bouwen iets af te doen, om zoo men het 

noemt met te duur te worden: het mag tegenwoordig 
wel eene zeldzaamheid heeten (tenzij het te bouwen 
pand onder de directie van een soliede architect geschied) 
dat voldoende bindtlagcn, kapwerken, trasramen of water-
digte kelders, worden aangetroffen of regenbakken die 
geen gebrek aan water hebben. 

Hoogst moeielijk zal dus verklaart kunnen worden 
dat er, bij vroeger, vooruitgang te bemerken is; daar 
men toch zeker bedoelt de gewenschte vooruitgang 
in de uitoefening der verschillende bouwambachten, zal 
ieder met ons, ook volgens bovenaangehaalde feiten, moeten 
bekennen dat helaas slechts achteruitgang merkbaar is. 
Het is daarom dat de commissie als hare meening te 
kennen geeft, er niet genoeg op te kunnen aandringen, 
ingewortelde misbruiken te helpen tegengaan, zooals (be
halve de hierboven aangestipte) ook het onmatig gebruik 
van sterkendrank en het zoogenaamd maandag houden. 
Deze misbruiken toch verdierlijken den werkman, en 
maken hem ongeschikt om zijn werk naar behooren, en 
in den daarvoor bestemden tijd uit te voeren, maken 
het werk te duur en noodzaken de werkgevers of weinig 
te laten werken of dit uit te besteden, waardoor alsdan 
de patroons de dupes worden van de langzamerhand in
geslopen misbruikeu. 

Hiermede meent de Commissie zich van de haar opge
dragen taak, naar haar beste weten, te hebben gekweten, 
en zal volgaarne ook de zienswijze van meer bevoegden 
daarover vernemen om zoodoende tot het beste resultaat, 
als antwoord op twee zeer interessante vragen van alge
meen volksbelang, te geraken. 

De heer LELIMAN ZOU bij het gesprokene gaarne een 
wensch willen voegen, namelijk, sticht vakscholen in over
eenstemming met de behoeften en den tijd, ouder leiding 
van bekwame onderwijzers. 

Het Rijk doet te weinig voor het onderwijs aan Bouw
kundigen, wel voor de opleiding van Soldaten, Advocaten 
enz., doch niets voor de Ambachtslieden. 

Wij Nederlanders moeten in dit opzicht een voorbeeld 
nemen aan Pruissen, alwaar sedert 1852, op iedere 8000 
inwoners, overal een Oewerbe Schule, is opgericht. Dat 
onderwijs is daar uitstekend en wordt door den zoon van 
den ambachtsman, zoowel als van den rijke, op dezelfde 
wijze en in hetzelfde lokaal genoten. 

De ambachtscholen moeten bij ons gesteund en ook door 
jonge lieden uit den meer gegoeden staud bezocht wor
den, dan zullen de ambachten verbeteren en meuigen 
werkbaas zal zien dat hij in vele zaken te kort komt. 

Nederland houdt hierin geen gelijken tred met het bui
tenland, en daarom wenscht spreker, bij de Hooge Regering 

aantedringen, het oprichten van goed ingerichte Rijks
scholen, waar de ambachtsman en de werkbazen kunnen 
gevormd worden. 

Omtrent vraag 12 wil spreker nog opmerken, dat de 
vooruitgang ook hier te lande merkbaar is, mits de 
rijken maar willen betalen. Gedurende zijn practijk heeft 
hij altijd ondervonden dat het verlangde werk wel kon 
uitgevoerd worden, indien men de middelen daartoe wilde 
beschikbaar stellen. Hij strijdt tegen den overdreven 
zuinigen speculatiebouw en van de zijde des werkmans 
tegen misbruik van sterken drank, loondieverij, enz. waar
door de goede werkman vaak miskend en ontmoedigd wordt. 

Bij de behandeling van vraag 2 zegt de heer H. P. VOGEL 
dat de Haagsehe afd. de vraag 2 en 4 in handen heeft 
gesteld eener Commissie, wier rapport hij mededeelt, 
aldus luidende: 

Vraag 2. > Wat behoort men te verstaan door »nationale 
bouwkunst." Heeft eene zoodanige kunst in vroeger tijde» 
beslaan of bestaat zij nog; zoo ja, bij welke natiën? Welke 
kenmerken strekken dadrvan ten bewijze en bestaat er moge
lijkheid, dat zoodanige kunst zich in onzen tijd, en meer 
bepaald bij onze natie, ontwikkele? welke zijn daartoe dc 
voorwaarden ?" 

Vraag 4. Op welke hoogte slaan thans in Nederland de 
monumentale- en de burger-bouwkunst, vergeleken bij die van 
vóór 2 ii 3 eenwen?" 

Onder »nationale kunst" verstaat men eene zoodanige 
kunst die het bijzonder karakter draagt van het geeste
lijk- en maatschappelijk leven van een volk. 

Hoe schijnbaar eenvoudig deze definitie ook moge zijn, 
zij is toch niet zoo eenvoudig in hare toepassing. Het 
woord, nationale kunst, behoort tot dat groot nantal 
woorden die dikwijls worden gebruikt om geestdrift te 
wekken, hetzij voortspruitende uit de reine bron van 
vaderlandsliefde, hetzij tot bereiking van een eigen doel. 
Immers hoe moeielijk is het al niet om de grenzen van 
een volk te bepalen en die te regelen naar hetgeen wat 
men noemt de natuurlijke grens, door rivieren of bergen 
bepaald, naar de overeenkomst tusschen de zeden en ge
woonten eener menschenmassa, naar de taal waarvan ze 
zich bedient, of zelfs naar de oorspronkelijke stammen 
waaruit ze is voortgesproten. Zoo ontbrandt er telkens 
nog een verwoestenden krijg om die geschilpunten te 
vereffenen, of zooals men dot noemt het evenwicht te 
herstellen en tracht men steeds te groepeeren wat uit 
den aard der zaak tot een harmonisch geheel zou kuu-
nen worden samengevat. 

Aangezien nu de kunst slechts een deel dier harmonie 
uitmaakt is de bepaling van hare grens nog moeielijker 
vasttestellen. 

Doch gaan we zelfs nog een stap verder en vragen 
we ons eerst eens af wat wel de grens zou kunnen zijn 
van het veel meer bepaald gebied der zoogenaamde 
bouwstijlen en in welken zin we die hebben te be
schouwen. 

Wanneer we de geschiedenis der kunst nagaan, van 
de schepping der wereld tot op den huidigen dag, dan 
zien we haar telkens een anderen karaktervorm aanne
men, doch tevens de grens van dien vorm meer en meer 
uitbreiden naarmate de gemeenschap der volkeren toenam. 
De Egyptische- en Grieksche stijlen beperkten zich nog 
tot een betrekkelijk klein gebied. De Romcinsche stijl, 
uit den laatsten voortgevloeid, nam grooter omtrek aan; 
zij voedde de eerste eeuwen der Christenheid, de zooge
naamde Oud-Christelijke kunst, waarvan de Bijzantijnsche 
stijl zich bijzonder onderscheidde door Grieksche be
schaving en Oosterschen gloed. Van Karei de Groote 
ontspon zich de kunst in de kloosters totdat, sedert de 
12c eeuw, daaruit aan de eene zijde, door bemiddeling 
der bisschoppen, zoovele beroemde kerken werden ge
sticht en aan cle andere zijde, door tusschenkomst der 
zich steeds uitbreidende burgerlijke macht of steden, de 
zoogenaamde gilden in kracht toenamen. 

Zonder verder in bizonderheden te treden omtrent de 
samenstelling dier gilden en de architecten, in zuiver ar-
tistieken zin daaruit voortgesproten, welke betrekking en 
invloed op de kunst in de 15" eeuw meer en meer begon 
te dalen, weten we dat ook de Middeleeuwsche kunst 
weldra moest plaats maken voor de Renaissance en deze 
nog in hoogere mate de wereld doordrong. 

Wanneer nu zelfs deze hoofdafdeelingen der kunst, die 
we bouwstijlen noemen en die zoo verschillend van karakter 
zijn, bijna onmerkbaar in elkander vloeien, hoe veel 
zwakker en onbestemder moeten zich daarin dan wel de 
verschillende natiën afscheiden. Voor de eenheid van 
den middeneeuwschen stijl zijn er nog redenen op te 
sporen omdat hij uit een gesloten kring was voortge
sproten, een kring die door strenge wetten werd beheerscht 
en eenigszins doet denken aan deu kasten geest der 
Egyptennren, doch wat te zeggen van den Renaissance 
stijl die het middeneeuwsch gezag van zich afschudde en 
in volle vrijheid en levenslust, der natuurwereld hare 
zangen wijdde en hulde bracht aan de kracht der indivi
dualiteit? Nog maar kort geleden zijn we in het bezit 
gesteld van eene soort van systematische behandeling 
der Italiaansche-, Fransche- en Duitsche Renaissance, 
evenals we in enkele geschiedboeken melding vinden 
gemaakt van dergelijke verdeeling der middeleeuwsche 
kunst naar de landen waarin ze wortel had geschoten, 
doch... ligt hierin niet een groote zwakheid ten grond
slag, nl. deze — dat men de kunst te veel aan banden 
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legt, te schoolsch, te geletterd maakt; zou het niet veel 
beter zijn zich op ruimer gebied te bewegen en niet zoo
zeer het oog te vestigen op een reeks van monumenten 
binnen zekere grenzen gegroepeerd, dan wel ze objectief 
te beschouwen, onverschillig het land barer geboorte? 

Ook in ons land heeft zich dat ziekteproces geopen
baard eu hoort men tegenwoordig voortdurend spreken 
van een Oud-Hollandschen stijl en leest men zelfs iu 
een officieel rapport, uitgaande van eene Rijkscommissie 
en bevattende de beoordeeling van gevelontwerpen voor 
een belangrijk regeeringsgebouw te 's Gravenhage, de 
zinsnede: »De stijl der gevels is niet overeenkomstig 
met de traditie der Hollandsche architectuur." Doch 
wat verstaat men door die traditie? Onze voorouders 
zijn steeds bezield geweest met een vrijheidlievenden — en 
als het ware, liberalen geest; zij hebben nooit geschroomd, 
al duurde het soms wat lang, datgene van anderen over 
te nemen wat tot verruiming van haren geest dienen 
kon. In de middeneeuwen vond de middeleeuwsche kunst 
bij hun een vruchtbaren bodem en toeu daaruit, in Italië, 
de nieuwe wereld verrees en zich hulde in de kunstvor
men der antieken, toen elk volk der bekende wereld 
zich laafde aan dien sappigen levensstroom, vlietende 
door een heerlijk land en onder een warmen middagzon, 
toen ging iedereen naar dat heerlijke land ter bedevaart 
op, zoowel de kunstenaars uit het koele Noorden als die 
uit andere oorden of hemelstreken. In betrekkelijk korten 
tijd was Europa doorsneden met takken van dien stroom 
en bloeide allerwege de ltaliaausche Renaissance stijl. 

Het is waarlijk niet moeielijk die afkomst ook in 
Nederland aan te wijzen, dat te dier tijde in een nauw 
handelsverbond tot Italië stond. A l gaf men dus ook al 
toe dat die stijl door onze kunstenaars, in den loop dei-
tijden, zelfstandig ware ontwikkeld, dau was toch iu ieder 
geval de kiem niet uit ons volk ontsproten en het hoofd
beginsel, de oorspronkelijke gedachte, niet nationaal, ja 
zelfs was het volk eu het land waaruit ze zijn geboren, 
in lijnrechten strijd met Nederland. 

Indien er nog sprake mocht zijn van eene nationale 
kunst dan zouden voorzeker die volken het eerst iu aan
merking kunnen komen, die het meest afgelegen en in 
zich zelf gekeerd zijn, die iu hun eigen land genoegzame 
bronnen van bestaan vonden en daarom in de minste 
gemeenschap met andere volken leven en zich daarboven 
verheven achten. De volken toch, zijn het meest ver-
wand aan de oudheid, die, door zeeën en bergen om
ringd, als in een kring besloten en slechts door ge
brekkige middelen van vervoer, genoodzaakt waren zich 
binnen bun eigen grenzen te beperken. 

De kunst van zulk een volk moge men dau al den 
eeretitel van nationale geven, omdat zij den noodzakelijken 

stempel eener eigenaardige ontwikkeling draagt, objec
tief heeft ze slechts eene betrekkelijke waarde, die dikwijls 
niets met het verheven begrip van schoonheid te maken 
heeft. 

Zoo zou men bijv.: onder de weinige volken van den 
tegeuwoordigen tijd, Engelands kunst eene nationale 
kunnen noemen, want zoo ooit dan heeft deze kunst, in 
den loop der laatste eeuwen, haar karakter bewaard, even
als de Engelschen zelf zich in den vreemde, van alle 
andere landslieden onderscheiden en slechts in hun eigen 
land, ja in hun eigen huis, gedacht kunnen worden. A l 
moge men nu ook deze kunst hoofdzakelijk eeue mathe
matische, industrieele, weinig ideale noemen, zij voldoet 
toch aan de eischen eener nationale kunst voor zoover 
men die in eeue formule kan uitdrukken. Zoo spreekt men 
ook van eene Russische kunst en wellicht nog van enkele 
anderen, door individuen uit de stof opgedolven. 

Door individuen opgedolven, zeggen we M. H . e i i we 
hooren reeds vragen, welk deel een individu kan hebben 
in de bepaling eener nationale kunst? Moeten we dan 
geen geloof hechten aan een Violet-le-duc wanneer hij, 
nu pas, in onze dagen, zich beweegt over de monumenten 
van Rusland, daaruit een zeker aantal groepeert, die 
onder gemeenschappelijke of harmonieusc vormen brengt, 
evenals een'breuk onder een algemeenen noemer en dan 
bewijst, dat die vormen den geest van het Russische 
volk afbeelden. Zoo schreef BTJBCKHARDT een tiental 
jaren geleden het boven reeds genoemd werk, getiteld 
»die renaissance in Italiën" en teekende die, in systema
tische rangorde, als een nieuwen consequent en stijl, daarop 
liet I.ÜHKE volgen zijne »renaissance in Frankreich," en later 
nog de Deutsche renaissance", doch welk een verschil. 
Terwijl Italië nog, op den grondslag van zijn vroeger 
zoo grootsch verleden, voortbouwde nam Frankrijk een 
geheel vreemde kunst aan eu was zulks nog veel meer het 
geval met Duitschland. Hieruit blijkt dus dat, bij de be
paling van den graad der nationaliteit en ook de appre
ciatie van dat woord zelf, de persoon die dat doet, een 
belangrijken rol speelt en men er dus ook iu dit opzicht 
slechts een betrekkelijke waarde aan mag toekennen. 

»Of er nu nog mogelijkheid is dat zoodanige (natio
nale) kunst zich in onzen tijd en meer bepaald bij onze 
uatie ontwikkele en welke daartoe de voorwaarden zijn" 
enz. willen we nu nog wat nader onderzoeken. 

Boven zeiden we reeds dat, onder de weinige 
volken van den tegeuwoordigen tijd, Engelands kunst 
bet meest op den onhestemden titel van »nationale" 
aanspraak zou kunnen maken en lieten toen vooral den 
klemtoon vallen op het. woord weinige, omdat in den 
regel die titel zich grondt op de afgezonderde ligging 
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van een land enz. en biervan tegenwoordig zoo weinig 
sprake kan zijn. Immers men kan het cosmopolitisch 
karakter onzer eeuw niet ontkennen, dat de grens van 
elk vaderland doet verdwijnen of liever met de algemeene 
wereldgrens doet samenvallen. IJzeren banen vercenigen 
de volken en zijn de dragers hunner intellectuele vruch
ten. Wat vroeger verscholen lag, ligt nu voor iedereen 
ter aanschouwing, niet alleen iu geschriften maar ook m 
plastische vormen. Al die vormen dringen zich op nan 
onzen geest en brengen allen te zamen zekere indrukken 
te weeg die onvermijdelijk ons, bij onze scheppingen, voor 
oogen zweven en slechts in betrekkelijk geringe mnte, door de 
kracht onzer individualiteit, tot een nieuwen totaolvorm kun
nen gebracht worden, omdat het aantal vormen, zoowel als 
dat der kunstenaars, zoo ontzettend groot is. We fan-
taiseren dus over al die verspreide monumenten door een 
onnoemelijk getal natiën, van af de schepping der wereld, 
gesticht. Wat zouden we dan nu, iu Nederland bijv.: 
uog kunnen eischen van een nationalen bouwstijl die zich, 
als zoodanig, kennelijk van al die voorafgaande zou moeten 
onderscheiden? Indien we aan de traditie der Oud-Hollandsche 
architectuur getrouw moeten blijven, dan dienen we toch 
vooraf te weten 1°. welke traditie eu 2°. in ieder geval 
het bewijs, eerst op aesthetische gronden, dat in die 
traditie de onveranderlijke wetten der schoonheid heersch-
ten. Gaarne onderschrijven wij hier de navolgende woor
den van Professor JONCKBLOET bij de aanvaarding van het 
hoogleraarsambt aan de Leidsche Universiteit uitge
sproken : 

»Wie aan zulke algemeene beginselen (die van gezond 
verstand en goeden smaak) vasthoudt, beeft niet genoeg 
aan de wetenschap dat een kunstwerk op zekere wijze, 
door den tijdgenoot werd gewaardeerd, zelfs niet met 
kennisneming van de gronden die men daarvoor aanvoeren 
kan. Hij heeft er behoefte aan, juist het gewicht dier 
gronden te onderzoeken en zich zoodoende rekenschap te 
geven van den graad van ontwikkeling en beschaving 
van het voorgeslacht eu van de vorderingen daarin door 
ons gemaakt." 

»Mij dunkt, zoo ge uw aesthetisch oordeel afhankelijk 
stelt van geestes opvoeding, moet ge toch aan een zich 
ontwikkelende reeks van aesthetische oordeelen denken 
die het gevolg is van een louteringsproces, waardoor het 
eenzijdige, bloot subjectieve, gaande weg heeft plaats ge
maakt voor het meer algemeene objectieve, althans daar 
meer toe nadert. Met andere woorden, ge moet ge
looven aan een, tot bewustzijn gekomen, samenstel van 
regelen en wetten waarvan uw aesthetisch oordeel af
hankelijk moet zijn. Worden die van lieverlede duidelijker 
dan kan het niet missen of het is u eene behoefte daar
aan ook de kunstwerken van vroeger tijd te toetsen en 

u aftevragen of ge er thans nog uw zegel aan kunt 
hechten ?" 

Wanneer nu een architect onzer dagen, opgevoed in 
Nederland, staande voor een deel in liet verleden, omdat 
elke tijdgeest de vrucht is van een verleden — en voor 
een ander deel in het tegenwoordige waarin hij op de 
beschaafdste wijze, wordt gevormd; wanneer daarenboven 
zulk een persoon met warme liefde voor zijn land en 
volk is bezield, op welken grond zou men dan zijn 
werk, nis anti-nationnal, kunnen karakteriseren? 

Dnt ieder voor zich uitstorte, wat uit zuivere liefde 
voor de kunst, bruischt in zijn gemoed. Laat ons elkander 
toch niet betwisten bet recht der eerstgeboorte, want wie 
zal dat moeielijk geding beslechten. Die taak is niet de 
onze maar die onzer nazaten wanneer zo in staat zullen 
zijn, met oubevangeu blik, door teekening en natuur, 
een overzicht te nemen van onze kunst. Dan eerst zal 
men dot met onze volksgeschiedenis kunnen samenweven 
om te zien of de eerste werkelijk de laatste in lijnen 
afbeeldt en tevens aan de algemeene wetten der kunst 
is getrouw gebleven. Thans nu alles op het gebied van 
den geest zoowel in de laagste, als in de hoogste school 
zoekt naar vernieuwing en oplossing in modernen geest 
is dit ten eenemale onmogelijk. 

Indien men dus al een nationale kunst mocht willen er
kennen, dan zal die noodzakelijk ook nu, evenzoo als vroeger, 
moeten worden vertolkt door elk regt geaard landgenoot 
kunstenaar, hetzij hij fantaiseert over alle vormen van het 
verleden en het tegenwoordige te samen, hel zij hij zelfs 
bouwt in den geest van een of meer der bekende bouwstijlen, 
terwijl, om aan deze fantasten waarde toetekennen, ze in 
dc eerste plaats moeten beantwoorden aan de algemeene 
wetten der kunst. Elke kunst die daaraan niet mocht vol
doen, maar alleen als »nationale" wordt gepropageerd, moet 
als ziekelijk beschouwd en dus verworpen worden. 

De oplossing van vraag 4 kau nu, na deze behandeling, 
vrij kort zijn. Men kan nl. op dit oogenblik, onder al 
die nieuwe hervormingen of gistende elementen, geen 
oordeel over onze tegenwoordige kunst uitspreken Eerst 
wanneer de maatschappij, door allerlei nieuwe wetten, 
zal zijn gereorganiseerd kan eerst de kunst haar in lijnen 
afbeelden. De wet op het lager onderwijs is pas inge
diend, die op het hooger onderwijs in een nieuw licht 
getreden, die van het middelbaar onderwijs in staat van 
wijzen ; scholen voor de opleiding van kunstenaars en kunst-
industriëelen, muzea's enz. ontbreken nog — wat ver
langt men dan al de resultaten? men verge toch niet het 
onmogelijke! 

Wat men van onze dagen alleen zeggen kan, is, dat 
alle stijlen trouw worden beoefend eu men ook in alle 
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stijlen van het verleden bouwt, terwijl men, ter eere 
vau sommigen dier kunstenaars, een streven vindt om 
in die gebouwen, den stempel der nieuwheid, niet die 
van copiè'n, te drukken. Ofschoon nu die nieuwheid nog 
niet algemeen wordt erkeud en vooral niet wordt gepre
zen, toch is bet streven goed en zien we daarvan ook 
wel goede resultaten. De oudere architecten, telken jare 
door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, 
benoemd om te oordeelen over de ingekomen prijsant
woorden, steke de hand maar eens in eigen boezem en 
vragc zich af, wat hun, in vergelijking van vroeger, 
wordt aangeboden. Wanneer zo eerlijk zijn zullen ze die 
vruchten niet anders dan kunnen roemen; het jonger 
geslacht streeft tegenwoordig, met niet genoeg te roemen 
ijver, naar de lauweren der kunst. 

En wanneer we dan die veelsoortige vruchten verge
lijken met die van 2 : i 3 eeuwen geleden — Mijne 
Heeren, dan verstoote men ze toch niet. Men is zoo ligt 
geneigd naar den goeden ouden tijd te verwijzen en 
daarvan niets kwalijk te nemen, evenals men zoo gaarne 
den dooden de fouten, ja zelfs de misdaden, vergeeft. We 
moeten niet vergeten dat, in den tijd waarin we leven, 
wij allen concurrenten zijn naar de eerekroon der kunst 
en elk concours geprikkeld wordt door naijver waardoor 
de eene zoo ligt de andere benijdt. Tegenover dat 
eklektisch karakter onzer eeuw, die veelvuldigheid der door 
ons bewerkte grondstoffen, staat het eenzijdig karakter 
der kunst van voor 2 a. 3 eeuwen, te eenzijdiger omdat 
ze als protest werd opgeroepen tegen de kunst der mid
deleeuwen en in den Godsdiensthaat zijn voedsel vond. 
Al heeft men nu ook al, op dat eenzijdig pad, schoone 
vruchten voortgebracht die met de levende sappen der 
pittoresijne-kunst waren doortrokken en gekruid, aan de 
andere zijde ontbrak er voor de bouwkunst dikwijls 
grootschheid en monumentaliteit; onze kerken en stad
huizen uit dien tijd konden op dit gebied niet met die 
der middeleeuwen wedijveren terwijl het scheen alsof de 
burgerlijke bouw uit de kleine of industriëele kunst was 
voortgesproten. Het is dan ook opmerkelijk en volstrekt 
niet zonder reden dat de tegenwoordige IJveraars voor 
den zoogenaamden Oud-Hollandschen stijl óf schilders of 
kunstindustriëelen zijn, óf architecten die, ten behoeve der 
monumentale kunst, dien stijl trachten te distilleeren uit 
hot vóór renaissance tijdperk; de eersten sluiten met 
J.VCOB VAN CAMPEN, verwerpen bijv.: zijn stadhuis te Am
sterdam en dweepen met den geest van HENDRICK DE 
KEYZEH, de laatsten richten hunne blikken tot vóór dien 
kunstenaar, tot omstreeks het jaar 1500 en liggen dus 
eigentlijk buiten onze vraag. 

De geest in vrnag 4 vervat zou ons echter nog veel 
verder kunnen voeren, wanneer we dieper in het onder

werp wilden doordringen en ons begeven op het terrein 
der constructie dat, voor een groot deel, de grondslag is 
van den aesthetischon kunstvorm en daarom ook door 
elk ernstig beoefenaar der bouwkunst moet worden betreden. 

Men werpt den modernen kunstenaar voor de voeten 
dat hij zoo iuconstructief bouwt, tegenover onze voorouders 
der 13" eeuw en zelfs ook tegenover die der 16c en 17° 
eeuw, waarvan het raadhuis te 's Gravenhago enz. als 
voorbeelden eener degelijke constructie gelden. De ar
gumenten voor zulk een beweren zijn echter onbegrijpe
lijk zwak en worden in den regel ontleend aan de ge
bouwen van don Hoogen Raad en Koloniën, alsof die ge
bouwen ontworpen en gesticht waren namens de vereenigde 
Nederlandsche architecten. We vinden het onnoodig om 
die redeneringen nogmaals te weerleggen, omdat naast 
den hoogen lof, aan genoemd stadhuis en andere ge
bouwen uit dien tijd onzer voorouderen toegekend, dooi
den eerstondergeteekende van dit stuk, in het gedrukt jaar
verslag 1870—77 onzer afdeeling van de Maatschappij tot 
bevordering der bouwkunst ook daar ter plaatse, in breeden 
zin de constructie dier gebouwen, tegenover die van onzen 
dagen, gewogen wordt. Met verwijzing naar dat stuk, 
waardoor ons de moeite wordt bespaard dit nogmaals 
neerteschrijven, stippen we hier alleen maar aan, dat 
daarbij in hoofdzaak, het navolgende wordt beweerd. 

Ie dat de zoogenaamde Oud-IIollandsche trapjesgevels 
het — in constructieve waarde — tegenover de vroegere 
en tegenwoordige eindgevels verliezen. 

2 e dat evenmin de banden en hoekstukken vnn berg
steen die vergelijking doorstaan, doch alleen verdedigd 
kunnen worden uit het oogpunt van symboliescbe of 
pittoresque neigingen, en 

3C dat we in het algemeen, op constructief gebied, 
niet bij onze voorouders ter schole behoeven te gaan, 
omdat we over veel meer grondstoffen dan zij, te be
schikken hebben, terwijl men voor de kennis der mathe
matische wetenschap, der natuur- schei- en werktuigkunde 
duizeude beoefenaars meer telt, ja daarin don grondslag 
van al het onderwijs der 19e eeuw vindt. 

Vóóruit dus zooals we, op natuurlijke wijze, door den 
tijdstroom worden geleid! We behoeven niet bang te 
zijn voor de gevolgen. In geen geval terug uanr eenig 
bepaald verleden, noch naar dat van 2 ii 3 eeuwen, noch 
naar eenig ander. De kunst is één en onverdeeld, zij 
leeft door vrijheid doch sterft onder dwang. 

De heer LELIMAN wijst op het verslag van 1870, waar 
datzelfde onderwerp behandeld is. Sedert is er veel voor
gevallen, onder anderen is door den Minister GKERTSEMA, 
eene Commissie van Rijks adviseurs ingesteld, die de kunst 
aan banden loggen en daarom haar dood maken. 

— 89 — 90 — 

In de laatste dagen heeft men veel gelezen over na
tionale Bouwkunst, die volgens spreker alleen te verkla
ren is door een bouwkunst met- en door- en voor bet 
volk, waarbij de bouwkunstenaars de natie moet leiden; 
volgens Viollet-le-Duc, een bouwkunst van beteekenis ge-
zamentlijk te scheppen. Alle nienschen, van Adam af, 
hebben gebouwd naar hunne eigenaardigheden on behoeften, 
zoo hebben de Grieken tijdens Pericles, ongeveer 12 eeuwen 
geleden, die kunst tot den lioogsteu trap gebracht. 

Ieder groot volk heeft groote werken voortgebracht en 
de kleinere hebben dat steeds nagevolgd; op die wijze 
hebben wij de zoogenaamde officieële of nationale bouw
kunst ook van Duitschland overgenomen, zoo als de 
jaartallen op de voorgevels aantoonen. Spreker wijst er 
op, dat geen der Duitsche of vreemde kunst-schrijvers 
ooit van Hollandsche nationale bouwkunst spreken, en 
beroept zich op de hier ten toongestelde photografiën, 
vau oude gevels in de steden van Noord-Duitscbland. 

Daarbij toont hij nog aan, dat onze groote bouwmees
ters niet altijd getrouw en oordeelkundig de vormen 
hebben nagevolgd die, door het handelsverkeer, naar ons 
werden overgebracht. 

Thans, zegt spreker, bestaat een streven van hooger 
hand om de bouwkunst, die voor vrije mannen een vrije 
kunst moet zijn, aan banden te leggen. Hij wijst op een 
artikel in het Rotterdamsche Nieuwsblad van gisteren, 
naar aanleiding van den gevel, die voor de Nederlandsche 
afdeeling op de tentoonstelling tc Parijs is gebouwd: 
hoezeer hij met don geheelen inhoud instemt, wil hij 
toch daarvan het navolgende aan de vergadering voorlezen: 

> Wij weten het wel, dat de voorstanders van de rich
ting, waarin de gevel is gebouwd, ons zullen tegenwer
pen, dat wij thans geen nationalen bouwtrant bezitten. 
Dat is volkomen waar. Op enkele, meestal geringe 
afwijkingen na, is de tegenwoordige bouwtrant onzer 
woonhuis-gevels dezelfde als die, in bijna het geheele ove
rige beschaafde Europa. De kleine ofwijkingen, welke nog 
iets karakteristieks aan onze gevels geeft, hebben hun 
grond in het gebruik van andere bouwstoffen, ander kli
maat, andere levenswijze en het op andere wijze voldoen 
aan onze behoeften, Do bouwkunst in het algemeen is 
heden ten dage meer cosmopolitisch, iets wat zij gemeen 
heeft met de middeleeuwsche, toen do gothiek door bijna 
het geheele christelijk Europa den scepter zwaaide. Even
min als toen, streng genomen, voor ieder land van een 
eigenlijke nationaliteit in bouwtrant sprake kon zijn, is 
dat nu het geval. 

Maar toen Europa de middeleeuwen was doorgewor
steld '), toen de staat naast de kerk zijn plaats had in-

1) Wij ontkennen in geen enkel opzicht de weldaden door haar aan de 
inenschheid bewezen. 

genomen, toen de gemeenten zich meer zelfstandig be
gonnen te ontwikkelen en toen men de schatten, nog 
uit de (antieke) oudheid bewaard gebleven, begon te ont
dokken, bestudeeren en waardeeren, toen was, tegelijk 
met de oppermacht der kerk, ook die der reeds eenigs
zins ontaarde gothiek gebroken. Die studiën, hoewel aan
vankelijk niet uit de beste bronnen, brachten een omwen
teling teweeg in den bouwtrant van Europa, welke van 
Italië, waar de gothiek slechts op weinig zegeteekenen 
kon bogen, uitging. 

Dat ook ons land, waar staatkundige en gemeentelijke 
vrijheid en zelfstandigheid niet de minst groote schreden 
gedaan hadden, zich bij die beweging op bouwkunstig 
gebied aansloot, is niet te verwonderen. Doch hoewel 
de nieuwe Italiaansche geest ook hier zijn invloed deed 
gevoelen, werd hij noch in het tegenwoordige Nederland, 
noch in het noordelijk België of noordelijk Duitschland 
en Denemarken, getrouw gevolgd. Op de Italiaansche 
basis ontwikkelde zich hier, vrij en krachtig, een in wer
kelijkheid nationale bouwtrant, die, hoewel door den tijd 
eenigszins gewijzigd, in vollen bloei heerschto in het 
genre van den onderwerpelijken gevel, van omstreeks 
het einde der 16c tot het laatst der 17° eeuw. 

In de laatste periode van dien trant nu, is, volgens 
de beschrijving, de bewuste gevel gebouwd en in zooverre 
kan hij met recht nationaal genoemd worden. Maar dit 
toegevende, voegen wij er in eenen adem bij, dat het is 
de nationale bouwtrant van vóór twee- a d r i ehon
derd jnreu. 

Rotterdam heeft weinig bijzonders uit dien tijd aan 
te wijzen. De jongste tijd heeft ons echter met eenige 
producten, daarnaar meer of min zweemende, begiftigd, 
zooals een vijftal woonhuisgevels aan den Westersingel, 
een paar gevels aan de linker Rotteknde en de nieuwe 
Vleeschhal. Deze weinige zijn gebouwd in den geest van 
hen, die als hot ware oppermachtig, alle groote en kleine 
landsbouwwerken in beslag hebben genomen: getuigen 

' het Ministerie van Justitie te 's Gravenhnge, het Rijks 
Museum te Amsterdam, hot weldra te stichten Universi
teitsgebouw te Leiden, de groote Kazerne te Utrecht, 
en alle, in den laatsten tijd, ouder bet beheer van den 
bouwkundige bij bet Departement van Financiën, ge
bouwde Post- en Telegraafkantoren; getuige vooral liet 

! openbaar gemaakte plan der verbouwing van het Binnen-
| hof te 's Gravenhage. Diezelfde geest zit blijkbaar ook 

weder ten troon bij den gevel, waarvan in deze regelen 
sprake is. 

En nu vragen wij aan ieder onbevooroordeelde, of hij 
het gewenscht «acht, om bij onze tegenwoordige, zoozeer 
van die onzer vaderen, verschillende wijzen van donken, 
leven en werken, terug te keeren tot vormen, waarin 
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zich hun geest uitsprak en die met hunne wijzen van 
leven en doen in overeenstemming waren. Wij zijn in 
het algemeen meer cosmopolitisch geworden, dan zij waren 
en daarom moet onze bouwtrant, willen wij er vereen
zelvigd mede zijn, noodwendig een, als wij het zoo eens 
noemen mogen, minder exclusief karakter hebben. Wig 
zouden ons onmogelijk in de, op zestiende of zeven
tiende eeuwsche wijze, uitgedoschte steden, op ons gemak 
kunnen gevoelen." 

En verder: 
»Zijn deze bemerkingen gegrond, dan gaat het toch 

niet aan, om dien gevel als in onzen nationaleu bouw
trant te zijn daargesteld, der goê gemeente te presen
teeren. Wig beklagen den vreemdeling, die, den gevel 
op de Parijsche tentoonstelling ziende, door het pitto-
resque er van wordt aangetrokken, en nu ook wel eens 
in ons land een kijkje wil komen nemen om den indruk, 
die straten en grachten van zulke gevels voortbrengen, 
te genieten. Hier en daar mag hij enkele producten 
onzer bouwkunst, als het daar voorgestelde aantreffen, 
het meeste was en is zeker van minder allooi. 

Voor waarheidsliefde pleit het, op den gevel gestelde, 
jaartal 1078. Doch dat jaartal bewijst, dat bij deze 
geen sprake kan zijn van onze nationale bouwkunst, zon
der de toevoeging, ran vóór twee a drie eeuwen; het be
wijst, dat het een product is uit vroeger dagen. Eu nu 
veroorlooven we ons de vraag of deze gevel met het 
doel en karakter van de tentoonstelling in overeenstem
ming kan zijn. Het doel daarvan is toch in hoofdzaak 
geen ander, dan om te zien te geven, wat de kunst en ! 

nijverheid onzer dagen wrocht; zij is in elk opzicht een 
kind van onzen tijd. Nu meenen wij, wanneer een zeer 
belangrijk product van Nederlandsche kuust en nijverheid 
daar wordt geplaatst, om te aanschouwen te geven, hoe 
dat voor 200 jaren werd gemaakt, dit niet anders dan 
een dissonnant in het algemeene koor van ontwikkeling 
en vooruitgang tot op dezen tijd is en waarvan de ten
toonstelling in haar geheel het getrouwe afbeeldsel zal zijn." 

De spreker zegt dat hij hierbij niets behoeft te voegen 
omdat hij zich daarmede gaarne vereenigt. Hij beveelt allen 
aan te leeren kennen wat die Nationale Bouwkunst onder
scheidt. Hij stelt zich voor, de hier verzamelde collectie 
photographien uit Bremen en Munster, aan te vullen 
met andereu, uit Noord-Duitschland en dan zal men 
kunnen opmaken, wie, met meer regt, van Nationale 
Bouwkunst kan spreken, de Pruisch of de Nederlander. 

De heer VOGEL zegt, dat in het werk van LÜBKE wordt 
vermeld, dat de Noord-Duitsche steden de bouwtrant in 
baksteenen bouw hebben overgenomen uit Nederland. . 
Daarentegen hebben wij die ontleend aan Italië, werwaarts 

onze bouwheeren reisden en die aldaar de bronnen der 
renaisanee hebben gevonden. 

De heer LELIMAN merkt op dat de bouwmeesters van 
dien tijd in hunne werken vaak lijnregt tegen elkander 
overstonden, dit was o.a. het geval met JACOB VAN CAMPEN 
die in Italië studeerde, terwijl daarentegen HENDRICK DE 
KEYSF.R, de Hanzé-steden had bezocht en van daar zijn 
baksteen-bouw ontleende. 

De heer CUYPERS zegt, dat de Nederlandsche renais
sance uit Italië en niet uit Duitschland is ontleend, 
daaruit blijkbaar omdat in de Noordelijke provinciën al
daar, veel later, nog de Gothische vormen bestonden. 

Op de 3C vraag, luidende: 
h liet bekend, dat waterglas voor waterdichte werken 

wordt gebruikt bij de samenstelling van metselspeciën in 
plaats van tras; zoo ja, hoe zijn de uitkomsten? 
is door Afd. Arnhem een schriftelijk antwoord van den 
heer TIMMERHAUS VAN ABCOUDE ingezonden, dnt door den 
Secretaris wordt voorgelezen, luidende: 

Ter voldoening nnn het, door heeren leden nan mij 
gednnn verzoek, om te beantwoorden de 3e vraag, door 
het Hoofdbestuur gesteld, heb ik de eer het volgende 
mede te deelen: 

In het najaar van 1875 werd door mij begonnen met 
het fundeeren van een vrijstaand huis — twee woningen 
onder een kap nabij den Velperweg alhier — dat in 
Augustus 1870 onder de kap kwam. De fundeering bestond 
uit anrdwulven. De 1°. bnlklnag voor de verdieping gelijk
vloers werd gelegd 0,70 M. boven omliggend terrein, de 
bovenkant balklaag overeenkomende met bovenkant plint 
buitenwerks, zoodat onder het gebouw overal — behalve 
bij de kelders — een ruimte gehouden werd ongeveer 
hoog 0,70 M., welke ruimte onder den beganen vloer 
door roostergaten, naar alle windstreken gericht, met de 
buitenlucht in gemeenschap staat. 

De pijlertjes der aardwulven bestaaii uit mondsteen 
in knlkmortel, eveneens de aanraseering, terwijl de vier 
bovenste lagen van het plint, waarin de eerste balklaag 
gelegd werd, gemetseld zijn uit miskleurig hardgrauw 
en kalkmortel. Op elke lang mortel werd echter vol en 
zat wnterglns gegoten, geleverd door de firma BECKING 
en VAN DIEREN alhier. De koppen der bulken, die ik tot 
nu steeds had gemenied of in heete steenkolenteer ge
doopt en dnarna gebrand, werden thans met dezelfde 
specie, mortel en waterglas bestreken. Met 1 Mei 1877 
werden beide woningen betrokken. 

In October 1877 moest een gasleiding gelegd worden 
onder de eene woning, waarvan de gevels op het Westen 
en Zuiden zijn gelegen, en kon ik niet de minst» op
trekking van vocht bij de ingemetselde balkeinden be

kingen, zoodat de Commissie als het resultant harer onder-
speuren, terwijl gedurende den zoo vochtigen winter van 
77 op 78 ook nergens last van vocht is ondervonden, 
zelfs niet daar waar niet is gestookt. 

Het waterglas van 34 graden werd gebruikt ter hoeveel
heid van 70 kilo a / 0,10 of / 70,— 

Indien een trasraam was gelegd waaraan 
rekenende 0000 steen of 8 M 3 . , 30 mud tras 
a 1,50 > 45,— 
gevende ƒ 38,— 
verschil, hetgeen bij dit, zoo zuinig mogelijk gebouwd 
werkje, zeer groot is eu bij een werk van degelijke con
structie en meerderen omvung natuurlijk veel grooter zou 
worden. 

Nogthans is het bovenstaande volstrekt geen, maar 
eenigzius afdoend, antwoord op de bewuste vraag. 

Vnn waterdichtheid is hier geen sprake, daar het 
grondwater zelfs niet aan de vloeren der kelders, of 
2,50 M. beneden den plint bovenkant, kon komen. 

Alleen is hier sprake van beletsel tegen het optrekken 
van vocht. 

Ondergeteekende kau echter niet nalaten de aandacht 
vau het bestuur uwer afdeeling, zoowel als dat uwer 
maatschappij, te wijzen op het wenschelijke van het ne
men van proeven met waterglas, zoowel wat betreft: 

1°. waterdichtheid. 
2°. vochtigheidbeletsel (trasraam). 
3°. bestrijken uitwendig, van muren aan vocht bloot

gesteld. 
Deze proeven zullen niet zulke groote kosten vorderen 

en zouden zeer nuttig zijn om zekerheid te verkrijgen om
trent de hoedanigheden eu eigenschappen van waterglas. 

Daar niemand het woord verlangt over vraag 4, wordt 
namens de Hangsche afd. rapport uitgebragt over, 

Vraag 5, luidende: 
Welke uitkomsten heeft men verkregen bij het gebruik van 

kunstmatige straatkeien en troltoirs/eenen, zoowel uil het 
oogpunt van duurzaamheid als minkoslbaarheid ? 

Wanneer de commissie over kunstmatige straatkeien 
zal oordeelen, dan treden alleen die, uit de fabriek van 
den heer ONDERWATER te Dordrecht, op den voorgrond, 
aangezien met andere soorten, zoo ze al mochten bestaan, 
hier ter stede geene proeven genomen ziju. 

Wel is het haar bekend dat uit ijzerslakken van hoog
oven in der tijd kunstmatige keien zijn vervaardigd, 
doch of daarmede in het groot ooit proeven zjjn geno
men, is haar niet ter oore gekomen. 

De straatkeien dan van den heer ONDERWATER zijn 
hier ter stede als proef gelegd en wel met dat gevolg, 

dat één jaar na de plaatsing zij geheel opgebroken en 
door andere natuurlijke straatkeien vervangen moesten 
worden, als zijnde geheel versleten. 

De steenen voor dat werk gebruikt, hadden de afme
tingen van 10 bij 10 Cm. eene hoogte van 14 Cm. en kosten, 
franco voor den wal, alhier / 105.07 per 1000 stuks. 

Wanneer men nu aanneemt, dat goede straatkeien 
dienen te beantwoorden aan dc eischen van hardheid, 
weinige gladheid, weerstandbieding aan de afwisseling van 
temperatuur, niet springen onder hel stampen en weinig 
afslijten, dan voldeden de kunstkeien alleen ann de tweede 
genoemde eigenschap, namelijk, dat ze niet glad werden. 

Van alle andere goede hoedanigheden was geen sprake. 
De slijting onder anderen was zoo sterk, dat reeds na 

0 maanden geheele gedeelten moesten worden vernieuwd 
en wat kwam toen aan het licht? dat de massa van 
binnen gevuld was met eene zekere hoeveelheid puin, en 
als we nu weten, dat de boste klinkers het in druk 
bezochte straten niet langer dan 1 jaar uithouden, dau 
zal het voorzeker geene verwondering baren, dut ook de 
slijting in dit geval dezelfde was, want het verbindings
middel, pek en teer, was zeker niet in staat, op deze 
wijze samengesteld, lang wederstand te kunnen bieden. 

Behalve tal van andere gebreken, waaronder tevens 
den last van gedurig herstellen, mag die kunstkei niet 
op duurzaamheid bogen eu gelooft de Commissie dan ook 
niet, dat deze laatste eigenschap ooit, op zoodanige wijze, 
door kunst kan worden verkregen, als dit met de na
tuurlijke steenen algemeen het geval is. 

In steden met belangrijk verkeer, zijn dus die steeuen 
bepaald af te keuren. 

Datzelfde is ook van toepassing op de kosten. 
Neemt men toch aan de kosten vnn bestrating, per 

M 2 . , als: 
Straatklinkers ƒ 2.00 
Queuast '%« c.M » 3.07' 
Luiksche 'Vu » » 3.05' 
Ben-Ahin "Iu » > 4.03s 

Athsche "Iu » » 4.80' 
en Fauconval "Iu » » 5.53= 
het leggen en één jaar onderhouden er onder begrepen, 
dan vragen de kunstkeijen ƒ 0.00 per M ' . , zonder nog 
te rekenen, dat deze in één jaar versleten ziju, terwijl 
sommige keijen als het ware onverslijtbaar zijn, en de 
minste soort toch nog altijd 30 jaren bruikbaar blijft. 
Voor trottoirs is natuurlijk diezelfde maatstaf niet nnn 
te nemen, maar ook daar voldoen de kunstkeijen niet 
beter dau eene bedekking met goede Portland-cement 
beton. Asphalt du Val de travers, vloereu van Oepenite 
of gres artificiel, terwijl de prijs van den kunststeen 
steeds hooger blijft dan eene der bovengenoemde bedek-
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zoekingen vermeent te kunnen constateeren, dat, zoolang 
kunstkeijen niet beter en goedkooper worden vervaardigd 
als thans geschiedt, ze noch uit het oogpunt van duur
zaamheid, noch van min kostbaarheid, voor het bestraten 
van openbare wegen of trottoirs mogen worden aanbevolen. 

De heer BERGSMA beaamt geheel het afkeurend oordeel 
en het medegedeelde omtrent de keien van ONDERWATER. 
Bij de proefneming tc Amsterdam zijn ze op den Vijgen
dam gelegd doch na eenige weken weder opgenomen 
moeten worden. Deze keien schenen te bestaan uit een 
straatklinker omgeven met een laag asphalt. 

De Voorzitter wenscht bij het gesprokene nog te voegen. 
Voor zooveel hem bekend zijn iu gebruik of beproefd 

kunstkeien van ijzer, van ijzerslakken, van asphalt en 
voor trottoir bedekking, asphalt, gebakken steen, gebak
ken tegels en verschillende soorten van cementen. 

De proef, hier in 1872 genomen met ijzeren keien, is 
bepaald mislukt; de keien waren van zeshoekigen vorm 
bestaande uit zoogenaamde onderleggers en bovendekkers, 
de laatsten dekten, met overlappen van 2 c.M. lengte, over 
de eersten, ze waren au jour gegoten met eene hoogte 
van 14 c.M. ; nadat het zandbed goed ingewaterd, de 
keien goed gesloten daarop gezet waren werden de open 
ruimten met fijn Mac-Adam en onder goed nat houden 
gevuld en aangestampd; in den eersten tijd, gedurende 
het vochtig winter saisoen, hield de bestrating onder ge
durig aanvullen van de ontstane ruimten zich tamelijk 
wel; doch door de droogte in de opvolgende lente raakten 
de keien al spoedig los, scheef en waren niet meer in het 
verband te houden zoodat, om ongelukken te voorkomen, 
zij moesten opgeruimd worden. In Warschau is voor eenige 
jaren geleden een proef genomen met ijzeren plaveisel, be
staande uit gegoten ijzeren platen, van + 1.30 M. lengte 
bij 70 c.M. breedte en 7 c.M. hoogte, met ruitvormige 
mazen; die platen werden zonder eenige ondersteuning 
in een vooraf gemaakt Mac-Adam bed gelegd, de ruiten 
met fijn gruis van dit materieel gevuld en zwaar aange
stampd. Te Berlijn is, naar ik verneem, in dit voorjaar een 
gelijke proef genomen en naar men zegt wel geslaagd, 
bepaalde uitkomsten zijn mij niet bekend. Eene proef 
met nsphalt-keien, uit de fabriek van den heer ONDHI-
WATER te Dordrecht, maakte hier fiasco; de keien 
van langwerpige vorm, 15 c.M. lang 10 c M. breed op 
het kopvlak, hoog 14 cM., met eenigzins tapsche zijden, 
bestonden uit een asphalt mastic met een gewone ge
bakken steen tot ziel; kort nadat de keien waren ge
legd vertoonde zich reeds sporen van afbrokkelen en 
het duurde niet lang of de zekerheid was verkregen dat 
ze bepaald ongeschikt waren voor het tamelijk zware 
verkeer dat daar over plaats had. 

Een derde soort van kunstkeien, gemnakt van afval 

van hoogovens, is mij ter beproeving aangeboden, doch 
nog niet toegepast, ik vertrouw intusschen dat die beter 
dan de beide vorigen zal uitvallen doch geloof niet dat 
genoegzame grondstof aanwezig is voor eenige belang
rijke toepassing. 

Voor trottoir-bedekking is hier steeds van kunstmatig 
materieel gebruik gemaakt, in den regel zijn daartoe 
klinkers van den IJssel, de Rijn of de Waal toegepast 
en zulks met het beste gevolg. Vooral de harde klinkers 
van den Rijn (drielingen) en van den IJssel acht ik 
verkieselijk boven de Waalklinkers, de laatsten zijn bij 
nat weder morsiger omdat ze te veel vocht opnemen en 
behouden. Op bijzondere plaatsen, als b.v. in 1869 voor 
een der gebouwen (de kraaminrichting) van het Binnen 
Gasthuis op de Turfmarkt, is een trottoir gelegd van 
gebakken tegels uit de fabriek van zekeren BOSCII te 
Maastricht; die steenen, lang en breed 20 c.M. met eene 
hoogte van 8 c.M., kosten per M 2 . / 2.80 en met het leg
gen in trasspecie omstreeks ƒ 4.—, dat voetpad in 1869 
aangelegd heeft zich uitmuntend gehouden. Evenzoo is 
rondom de Stads Schouwburg, na de verbouwing in 1873, 
een trottoir bedekking gelegd van Sinsiger porcelein 
tegels, van een aangename witgrijzen kleur, die ƒ 4.— 
per M \ kosten, met bet leggen in een mortel bed 
komen ze op omstreeks ƒ 5 25 per M 5 . ; de tegels, slechts 
4 c.M. dik, zijn buitengewoon hard en dus vrij lastig te 
behakken, ze weerstaan uitmuntend het drukke verkeer 
dat er over plaats heeft. Ook hier en daar zijn proeven 
genomen met tegels en bedekking van portland cement, 
intusschen nergens met schitterend gevolg want wegens zet
ting van den ondergrond, raakten de tegels los en braken 
terwijl de vlakke bedekkingen scheurden en af brokkelden: 
alleen een proef, naar ik meen in 1862 genomen, met 
cement-platen uit de fabriek van LINDO te Delft, op 
de verhoogde voetpaden van de nu opgeruimde vaste 
brug voor de Willemspoort, hield zeer wel stand. 

Op de 6e vraag, luidende : 

Hoedanig moet men te werk gaan bij het restaureeren van 
bouwwerken in verschillende stijlen en tijdvakken gebouwd/ 

herinnert de heer LELIMAN dat dit punt hier herhaal
delijk is ter sprake gekomen, en dat het de kapitale 
vraag bevat: »Als men oude gebouwen moet restau-
reeren, dient dit dan te geschieden in den stijl waarin 
die gebouwen oorspronkelijk gesticht zijn ?" Vroeger deed 
men dit niet bij de meeste kerken, hetgeen een bewijs te 
meer is tegen de harmonie der vroegere bouwheeren, 
waarop gisteren nog werd gewezen. Hoeveel kerken en 
torens zijn nog ««voltooid, niettegenstaande de oorspron
kelijke ontwerpen geheel opgemaakt voorhanden zijn. 

Wanneer de Hooge regeering krachtig voortgaat, oude 

monumenten niet te laten vervallen, maar ze te doen 
herstellen, zal eene diepe studie der bouwwijzen vooraf 
dienen te gaan. Bovendien zullen, op bet voorbeeld van 
Frankrijk, ruimere gelden uit de staatskas daarvoor be
schikbaar moeten gesteld worden. 

De heer CUYPERS moet na het gesprokene één punt 
releveeren, wijl zijns inziens, de mengelmoes van verschil
lende stijlen aan hetzelfde gebouw, niet aan den twee
strijd der bouwmeesters is te wijten, maar wel aan de onder
scheidene tijdvakken waarin die werken '.verden uitgevoerd. 

Herstellen, zooals wij dit thans opvatten, is een begrip 
van dezen eeuw. Vroeger werkte iedere bouwheer naar 
den stand en de ontwikkeling der bouwkunst, in zijnen tijd. 

Spreker voert nis voorbeeld aan de St. Servais-Kerk te 
Maastricht, die in de 12° eeuw voltooid was, doch in de 
13e eeuw moest vergroot worden. De bouwmeester stoorde 
zich niet aan den stijl van het geheel, maar bouwde aan 
de Westzijde een groot portaal, geheel naar de denkbeel
den van zijn tijd. 

In de 14" eeuw wilde men kapellen hebben, daartoe 
zijn muren uitgebroken en ter zijden aangebouwd, waarbij 
de ontwikkeling der bouwkunst steeds werd toegepast; 
zoo is het gegaan in de 15e, 1GC, 17° en 18° eeuw, zoo
wel met kerken als raadhuizen, telkens bouwende, zooals 
men toen meenden dat het beste was. 

In deze eeuw van critiek is men daarvan teruggeko
men eu meent men te moeten bijbouwen volgens den 
eeuw van bet bestaande, en dat elk onderdeel moet ge-
restaureert worden in den eigen geest, waarin het oor
spronkelijk gemaakt is. 

De heer L E L I M A N vind zich versterkt na het gesprokene, 
immers daardoor wordt zijn beweren bevestigd, dat de 
latere bouwmeester soms geheel anders bouwde dan de vroe
gere. Een gevolg daarvan is, dat het basement er vaak 
geheel anders uitziet dan het hooger gebouwde, en dit 
keurt hij, als stijl disharmonie, af. 

Spreker wenscht, dat bijv. het Rijks-Museum, waarvan de 
voorloopige ontwerpen in deze zaal zijn tentoongesteld, 
indien dit gevordert werdt, door den opvolger van den heer 
C U Y P E R S , volgens diens plannen trouw zal worden voltooid. 

De heer BERGSMA, vind het een voorregt de heer 
CUYPERS iu ons midden te zien en wenscht tot hem de 
vraag te richten: 

Wat zal de bouwmeester doen, als hij geroepen wordt 
een gebouw te restaureeren, dat niet geheel en in zuiveren 
stijl, uitdrukkende den tijd waarin het gebouwd is — of 
dat geen kunstwaarde bezit. 

De heer CUYPERS zegt dat eerst dient uitgemaakt wat 
kunstwaarde is ? Voor leeken is dit moeielijk te bepalen, 
terwijl in oude gebouwen een kunstkenner dit spoedig 
kan beslissen. Bovendien kan een gebouw wel geen 

kunstwaarde, maar daarom toch, uit een historisch oog
punt waarde hebben, om gerestaureerd te worden. 

Zijns inziens, moet men een oud gebouw, dat geen 
kunst — noch historische — waarde heeft, niet restaureeren. 

De heer BERGSMA dankt den heer CULTPERS voor de be
antwoording zijner vraag, die hij deed uit het oogpunt 
van hen die, geen bouwkundigen zijnde, echter over dat 
restaureeren vaak moeten beslissen. Hij vermeent, na 
het gehoorde, dat gebouwen, die geen kunstwaarde be
zitten, niet moeten gerestaureert worden en als do bouw
kundigen zich daaraan honden, zal de kunst er door 
gediend worden. 

Do heer V O G E L vraagt zich af, hoe het mogelijk is dat 
een architect van talent, vaak afwijkt van het bestaande, 
en of het zoo moeielijk zou zijn personen te vinden, 
voor goede restauratiën ? Spreker acht het te verkiezen, 
in den geest van het volk te bouwen liever dan in een 
oude stijl, door iemand die den stijl niet magtig is. 

De heer C U Y P E R S wil de heer B E R G S M A op een voor
beeld wijzen. Spreker zegt, aan de St. Antonie's Waag 
alhier, wordt wel gewerkt, doch niet gerestaureerd, niet
tegenstaande de allerliefste geveltjes en hooge waarde van 
dat gebouw. 

Naar het schijnt hecht men daaraan geene waarde en 
wenscht hij op eene goede restauratie, bij de stedelijke 
regeoring, aantedringen. 

De heer BERGSMA merkt aan, dat bij de restauratie in 
den laatsten tijd, daarop is gelet on dat de belangrijke 
veranderingen, om dat gebouw interichten tot Kazerne 
der Brandweer, wel deugdelijk zijn geschied in den geest 
van dat gebouw. Dit blijkt onder anderen in de daarbij 
aangebrachte groote deuren, doch geenzins in de ramen 
die vroeger verandert zijn. 

De heer L E L I M A N zegt, dat dit gebouw moest hersteld 
worden in den geest zijner bestemming ; daartoe kunnen 
kruisramcu niet gebruikt worden en toch behooren die bij 
dien gevel. Kazernen hebben geheel andere eischen nis 
waaggebouwen. 

Op vraag 7 luidende: 
Het kunstmarmer (met name het Marezzo marmer wit 

Au/werpen) is in den laatsten tijd bij bouwwerken in ons 
land aangewend. Is dit materiaal tegen ons vochtig klimaat 
bes/and; welke eigenschappen zijn daaraan toe te kennen, 
en in welke verhouding staan dc kosten tegenover het ge
bruik van marmeri' ziju antwoorden ingekomen vnn de 
afdeeling Amsterdam en den Haag. 

De afdeeling Amsterdam wil trachten deze vraag aldus 
te beantwoorden: 

Het bovenbedoelde kunstmarmer is even goed als alle 
marmer soorten tegen ons klimaat bestand, maar eischt 

7 
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bij de plaatsing grootere zorg. Het mag niet tegen 
vochtige muren worden aangebracht, van daar dat een 
plaat of lijst slechts op enkele punten met pleister mag 
vastgemaakt, en er steeds zorg moet gedragen wor
den, dat tusschen plaat en muur eene afstand van 
anderhalf tot twee centimeter bewaard blijve. Wanneer 
een Marezzo-marmeren plint bijv.: op eene marmeren 
vloer wordt gesteld, dan is het raadzaam een klein 
strookje geplet lood er onder te leggen en dit te doen 
bijwerken met pleister, waarin een kleurstof aan het 
marmer gelijk, opdat geen vocht, door het schoonma
ken van den vloer der vestibule of corridor, zich aan 
het marmer mededeele; wanneer dit geval zich mocht 
voordoen, en er eene vochtige plek zichtbaar is, dan 
bestaat er eene soort politoer — bij de fabriekanten 
verkrijgbaar — waarmede, door een weinig wrijven, 
de aangetaste plaats weder in de normale kleur wordt 
gebracht. 

Welke eigenschappen heeft wel het marmer de Marezzo V 
als hoofdeigenschap, — dat het prachtig is, — deze 
bijgaande monsters zullen u, zoo wij hopen, volkomen 
met onze bevinding daaromtrent doen instemmen. Eeue 
imitatie, zelden op een ander terrein zoo goed weer ge
geven, en die voorzeker boven alle andere kunstmarmer 
soorten uitmunt. Dit marmer bestaat, uit een cement 
met kalk vermengd en wel in twee lagen, gelijk' het 
stuk marmer aantoont, waarvan de eene laag wat 
zachter de ander wat harder is, welke laatste zeker 
ook vermengd is met het geheim, dat de fabriekanten 
dan ook zuinig bewaren. Verder berust het op de 
vaardige hand van den kunstenaar, schilder, die door 
kleuren, de lieve nuances van het werkelijke Vert de 
mer, van het Griotte d'Italie, van het Brêche d'Hercu-
lanum enz., weet weer te geven; de polisage die dan 
volgt behoort mede tot het geheim. 

Bij lijsten in ornamenten hebben wij zelfs, tusschen de 
beide lagen, eene soort linnen gevonden. 

In welke verhouding staan de kosten tegenover het 
gebruik van marmer? Voor het witten marmer maakt 
dit reeds een tamelijk verschil, als: een Q Meter wit 
marnier, dik twee Centimeter, kost gepolijst ƒ 12 terwijl 
een • Meter kunstmarmer 15 francs of circa/7.50 kost; 
voor de fijnere soorten maakt dit een verschil vau 100 
it 200 pCt. bijv. een • Meter bleu neuri geeft de heer 
GLEI.TOX te Brussel op ii /' 10.—, terwijl deze als marmer 
/ ' 30, de • Meter kost. Het Griotte d' Italië als kunst
marmer kost frs. 21, tegen / 32 voor het echte. 

Ten slotte nog eenige opmerkingen. 
Het kunstmarmer heeft, behalve het groote verschil iu 

prijs, nog vóór, dat het zonder gebrek noch breuk wordt 
afgeleverd. 

Voor kolommen, piedestalles, is het uitnemend te 
gebruiken, als ook voor schoorsteenmantels; wat echter 
deze laatsten aangaan, lieten de mantels ingezonden op de 
tentoonstelling tot Bevordering van Nijverheid, in het Paleis 
voor Volksvlijt, zoowel als die, in de magazijnen te Ant
werpen en Brussel voorhanden, bij ons den indruk achter, 
dat nan de profillen en ornamenten, dat kantigen, die 
strakke lijnen ontbraken (mogelijk niet te verkrijgen) 
die men aan de marmeren schoorsteenmantels zien en' 
eischen kan. 

Bij het inwendig versieren van gebouwen met dit 
kunstmarnier, is het noodzakelijk vooraf den fabrikant 
te raadplegen, daar men zich ligt kan vergissen wat de 
afmetingen der platen betreft, wijl deze geheel afhanke
lijk zijn van de spiegelglazen, aan de fabriek aanwezig, 
waarop het fabrikaat wordt gemaakt. Bij het schoon
maken van pancelen en lijsten, in trappenhuizen en gan
gen, vereischt het plaatsen van ladders groote voorzich
tigheid, aandachtig aan het reeds genoemde, dat de platen 
slechts op enkele punten bevestigd, overigens een paar 
cM. geheel vrij van deu muur, zijn. 

Hiermede hopen wij iets bijgebracht te hebben ter 
beantwoording van do 7 , l u vraag en houden ons aanbe
volen, het zij nu of later, te vernemen wat de meening 
en ervaring van anderen omtrent het Marezzo marmer 
is. 

Het verslag der Haagsehe Afdeeling luidt: 
De verschillende belangen van de leden uwer Commissie, 

droegen er niet weinig toe bij om een eu ander op de 
plaatsen, waar dit was toegepast in den breede te onder
zoeken en het voor en tegen degelijk te overwegen. In 
't kort zij het volgende hiervan een resumé. 

Het Marezzo marnier uit Antwerpen en Brussel, hoe
wel »kunstmarmer" genoemd, dient daarmede toch niet 
verward te worden. Bij het »marmer Marezzo" liggen 
alle kleuren en aderen bovenop en vormen eene zeer 
dunne oppervlakte, zoodat bij beschadiging of afslijping 
kleur en aderen verdwijnen en eene krijtachtige laag 
bloot komt. In >kunstmarmer" daarentegen zijn de 
aderen door cn door, zoodat zulk een resultaat niet 
voorkomt. 

»Is dit materiaal tegen ons vochtig klimaat bestand?" 
Hierop meenen wij een ontkennend antwoord te moeten 

geven. Het fabrikaat uit Antwerpen, toegepast in het 
nieuwe perceel van den heer GOEDKOOP te Amsterdam, 
door den architect-ingenieur VAN GENDT, gaf ons te aan
schouwen dat het product, na 5 maanden geplaatst te 
zijn geweest, vocht optrok; dat de ondervinding leert, 
en de raad werd gegeven bij eventueële toepassing, plin
ten, bassementen enz., op lood te plaatsen. Sommige 

muurbekleedingen sloegen eveneens door en deed de po-
lijsting verdwijnen. Uit genomen proeven bleek, dat 
door de vochtigheid de kleur der nagebootste marmers 
veranderd en do polijsting verdwijnt, zoo duidelijk zelfs 
dat een stuk in water geplaatst, voor zoover het boven 
het vocht uitstak, gaaf bleef en het overige ruw werd. 
Tegen zure of scherpe vochten is het evenmin bestand. 

Eene andere toepassing van dit fabrikaat uit Brus
sel, was in het gerestaureerde perceel van den heer 
INSINGEK te Amsterdam waar alle bekleedingcn enz. met 
eene tusschenruimte, van deu muur, geplaatst waren. Wi l 
men de bekleedingen tegen de muren aanbrengen, dan 
behooren die door asphalting of met andere vochtwerende 
middelen beveiligd te worden. 

Eene meer dan gematigde warmte kan het marmer 
»Marezzo" evenmin verdragen, daarliet om calorifère ope
ningen enz. verkleurd was eu dit reeds aanleiding geeft 
het voor schoorsteenmantels niet aantebevelen. 

» Welke eigenschappen zijn daaraan toe te kennen?" 
Eene verdienste ligt daarin dnt, van welke soort of 

hoe kostbaar dc nabootsing ook zij, men elke hoeveel
heid die men verkiest in een korten tijd kan krijgen, 
dat met natuurlijk marmer niet altijd het geval is. Met 
goede resultaten en met voordeel kan men het toe
passen voor meubelversiering, tot het beleggen van 
deuren, enz., daar men het, in welken vorm of hoe 
groot het aantal ook zij, voor zijn doel kan ontvangen. 
Alleen dient te worden aangemerkt dat het Marezzo 
marmer van Antwerpen, voor zoover het te Amsterdam 
zijne toepassing had gevonden, voor kapiteelen, lijsten 
en ornamentwerk, zeer slecht was uitgevoerd, zoodat de 
kapiteelen meer gelijkenis hadden met zulken die van 
hout en daarna door eene onbekwamen schilder waren 
geverfd; de lijsten waren ongelijk en daaraan ontbrak 
het strakke geheel. 

Het Brusselsche fabrikaat was veel schooner eu ver
dient daarom ook meer de aandacht. De nagebootste 
marmers zijn met meer studie en zorg uitgevoerd, de 
ornamenten beter, ofschoon men toch altijd het scherpe, 
het aangename, dat natuurlijke steen ons geeft, blijft 
missen. Toch zal het zeer goed voldoen voor balusters, 
kolommen, pilasters, voetstukken voor borstbeelden, uur-
werkkasten, candelabres enz. als ook inwendige versiering. 

Waarschijnlijk mag nog als eeue eigenschap aangemerkt 
worden, voor Weener-fabrikaat of stuc, dat men er con
structief veel meer mede kan doen, als zijnde ligter, dan 
met natuurlijke steen gedaan kan worden, bijv. voor 
kroonlijsten enz., die vele en zware stukken zouden 
vereischen met buitengewone verankeringen, enz. 

»In welke verhouding staan de kosten tegenover het 
gebruik van marmer?" 

De fabrikant van het Antwerpsche Marezzo marnier 
geeft de navolgende prijzen per M"., te Antwerpen op: 

Aanduiding der Marmers, per • Meter. 

7,50 

8,00 

8,50 
9,00 

9,50 

Wit marmer 
Pavana, Brokwit, Turks-blaauw, Gebloemd-

blaauw, Napoléon, Zwart » 
Zeegroen, Egyptisch groen, IJslandsch groen, 

Maraina, Sienna groen, Gebloemd geel, Geel 
Lamartine » 

Portor, Spaansch brocatel, Sarancolin. . . . » 
Donkergroene of lichtgroene Caiupons der 

Pyreneën » 
ltaliaansche griot, Antiek porphyr » 10,00 
Brokviolet, antiek groen, Mallechite cn anderen. » 10,00 

Het toegepaste Brussels-fabrikaat kost, voor geel 
ƒ 9,00, voor wit marmer ƒ 15,00. 

Prijzen voor natuurlijk marmer worden door den heer 
DEBVILLÉ & co. ii Houdaiii, maison principale Quai Jera-
mape 102 & 164 Paris, als volgt opgegeven: 

Aanduiding der Marmers per • Meter. 

Blanc ƒ 11,00 ïi 11,50 
Noir Francais » 6,50 
St. Anna Francnis » 7,00 

» Beige » 8,50 a 9,00 
! Rouge x. 8,00 a 8,50 

Noir Beige » 4,75 
Grand Antique » 10,00 

[ Bleu Flenzi » 14,50 
» Turquin » 13,00 

Jnune Fleuri, Jeunne St. Beaume . . j 
Brêche Impereure > » 16,00 
Griotte Campan | 

j, Nior fin. » 13,00 it 14,00 
Griotte vive » 22,50 
Vert de Maurin, Vert de Mer, de 

Pyrenees Campan » 22,50 

Hieruit blijkt dus dat de eenvoudige marmers in na
tuurlijke steen zelfs minder in prijs dan de surrogaten en 
dus te verkiezen zijn boven de laatstgenoemden. Wat 
fijnere en bijzondere soorten betreft is het Marezzo mar
mer, zijne gebreken daargelaten, voordeeliger. De voor
keur moet echter, naar het bescheiden oordeel der 
Commissie, gegeven worden nnn het Brussels-fabrikaat 
boven dat, wat door den heer WIJNNE te Antwerpen 
wordt gefabriceerd. 

Tot slot moge nog het navolgende uittreksel van een 
schrijver des heeren w. HAMER, architect te Amsterdam 
omtrent zijne opgedane ondervinding, dienen: 
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> IJij bekleeding met genoemd (marezzo) mar
mer van muren of wanden, moet men geene groote effen 
vlakte maken, want de voegen, boe net de onderscheidene 
stukken ook op of tegen elkander gesteld zijn, moeten 
weggemaakt worden, doch blijven immer doorschijnend, 
hoe goed men ze ook tracht te doen verdwijnen; om 
dien reden heb ik ook de onderscheidene staande be-
kleediugen, bij trappenhuis en gangen aangebracht, van 
Marezzo marmer met schiftingen of als zoogenaamd 
rustiek werk ontworpen, zoodat de voegen zoo min moge
lijk te vinden zijn. Ik vermeen dat de grootste vlakte 
die men uit één stuk kan maken, is 2 bij 1.50 M . 

Bij de bekleeding vau muren moet verder in 't oog 
gehouden worden, dat het marmer vrij blijft van de 
muren, vooral van nieuw gemetselde; het is daarom 
zeer raadzaam den muur te beteugelen, waarop als dau 
zeer goed bet marmer kan bevestigd worden en het 
behoudt dan zijne glans, die anders wellicht verloren 
gaat. 

De prijs, per M ' , van vlak werk is verschillend en 
regelt zich naar de kleur; zoo is het gele marmer, dat 
ik in het perceel van den heer IXSINGER gebruikt heb, 
18 francs de M'. , waarbij komt 25 pCt. voor vracht, 
reiskosten en arbeid van aanbrengen. 

Effen wit, met een weinig violet, kost 30 francs de 
M". met 25 pCt. als voren. Friezen, lijsten enz., worden 
niet per M \ berekend maar door den heer it. GEIJER 
te Brussel, Rue Jordeans N°. 10, eene globale opgaaf 
gedaan naar de hem toetezeuden teekeningen." 

De commissie meent nog op eene bijzonderheid te 
moeten wijzen. 

Hoezeer de ware, de natuurlijke, steen altijd schoon 
blijft en boven alle namaaksels, hoe de naam ook zijn 
moge, verhoven is eii de voorkeur verdient, kunnen, voor 
den architect of bouwlustige, de grooton kosten, om do 
marmers in zijne volle kleurenpracht toetepnssen, wel 
een bezwaar zijn en dit aanleiding geven om goede 
namaaksels to 'gebruiken; daarbij wil zij in overweging 
geven zich niet te laten verblinden door allerlei bniten-
landsche maaksels, maar iu ons eigen land te zoeken 
wat zeer goed tc 's Hnge, Rotterdam en elders te vindon 
is. Dan zullen wij deze tak van industrie »het kunst-
marnier" ook hier tot meerdere volmaking helpen bron-
gen, ons geld binnen 's lands houden enz. en daardoor 
het algemeen welzijn bevorderen. 

De commissie hoopt hiermede aan de haar gestelde 
opdracht te hebben voldaan. 

Do hoor LELIMAN vermeent dat de beide medegedeelde 
verslagen voldoende zijn, om te beslissen dat dit mate
riaal, voor inwendige decoratie misschien goed is, doch 
uitwendig niet dient aangebracht te worden. 

Hij deelt mede, in de passage St. Hubert, te Brussel, 
een schoorsteen mantel van Marezzo marmer gezien te 
hebben, die, verklaard werd tegen de hitte van het vuur 
bestand te zijn, maar aangezien do prijs bijna gelijk was 
aan die van gewoon marmer, gaf hij het echte materieel 
verre de voorkeur. 

Over vraag 8 wenscht niemand het woord te voeren, 
on op vraag 9, luidende: 

Is asphaltbedekking voor de rijwegen in s/eden aanbeve
lenswaardig, vooral met het oog op hel meermalen voorko
mende openbreken voor gas, waterleidingen, enz. ? wordt ua-
mens de Haagsche Afdeeling hot navolgende, door den 
heer BERT BROUWER, medegedeeld: 

De Commissie tor beantwoording dezer vraag benoemd, 
wenscht gaarne als haar denkbeeld te willen uitdrukken, 
dat zij in eene asphaltbedekking van rijwegen in steden, 
geen heil ziet, en wel omdat zij dio in aanleg te duur 
acht, ze in hoofdzaak voor bet berijden ongeschikt oor
deelt, het gevaar van overrijden op da schromelijkste 
wijze vermeerderd wordt en zulk werk geen ander voor
deel aanbiedt, dun dat men eene meer nette oppervlakte 
te aanschouwen geeft, die voorzeker gemakkelijker is 
schoon te houden, dan eene bestrating met gewone keien, 
maar toch niet zoo zindelijk is, dat geen last van stof 
of slijk wordt geleden, waarvan de Kal verstraat te Am
sterdam ten bewijze kan strekkon. 

Dat deze wijze van straatverharding, met bet oog op 
het opbreken dor straten voor gas-, water- of rioolleidin
gen, in het geheel niet doelmatig is, behoeft bijna geen 
betoog, wanneer men slechts let op de moeiten en kosteu 
aan het opbreken en weder herstellen verbonden, en daar
mede vergelijkt, wat zoodanig werk bij gewone keienbe
dekking vraagt. Indien Uwe Commissie, om do hiervoor 
opgenoemde redenen, niet erg mot asphaltbedekking mogt 
zijn ingenomen, dan is het laatste punt voorzeker niet 
in staat hare min gunstige denkbeelden, omtrent het 
wonschelijke dezer soort van straatbedekking, te vermin
deren of te doen ophouden. 

De Voorzitter zegt: De Asphaltbedekking op verhoogde 
voetpaden bestoud aanvankelijk uit kunst-asphalt doch had 
hier zeer slecht gevolg, later werd natuurlijke asphalt 
veel toegepast en voldoet goed. 

Veelal is de asphalt gelegd op oude klinkertbestratiug, 
dit is intusschen niet aantebevelen, omdat daarmede de 
ondergrond niet genoegzaam is afgesloten tot wering van 
gas, dat uit ondichte pijpen ontsnapt; waar een gaslek 
onder de asphalt voetpaden ontstaat kan men zeker zijn, 
dat wegens den vernielenden invloed van het gas op de 
asphalt schade in deze ontstaat. Om dat kwaad te keereu 
en om eene meer soliede fundeering onder do dekking te 
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verkrijgen is het aanbrengen van eene glad gestreken 
betonlaag, van 7 ïi 10 cM. dikte, zeer aan te bevelen. 
Zonder beton kost de asphalt dekking 2,75 a 3 gl. met 
beton 3,90 gl. per M \ 

Asphaltbedekking is, zegt spreker, voor rijwegen aan te 
bevelen, de deugdelijke eigenschappen daarvan zijn kort zaum 
te vatten in gemakkelijk verkeer, wegnemen van hinder
lijk gedruiscb, gemakkelijk schoonhouden, — bijgevolg 
bevordering van den reinheidstoestand, weinig slijtage en 
dus zelden opbrekingen tot herstel; gedurende ruim 5 
jaren dat hier een gedeelte van de Kalvcrstraat met as
phalt is gedokt zijn nog geene herstellingen, wegens slij
tage, voorgekomen. 

Het opbreken van de asphalt, tot het onderzoeken van 
of het maken van aansluitingen enz. aan gas- en water
leidingen, is geen belangrijk bezwaar, het breken van een 
gat in de asphalt en de daaronder gelegen beton bed
ding vindt, evenmin als de herstelling daarvan, eenig 
bezwaar, do herstelde plaats is na eenige dagen niet 
terug te vinden. Een opmerkelijk verschijnsel heeft zich 
hier, bij het doen van die herstellingen op verscheidene 
plaatsen, vertoond namelijk dat do grond onder den 
beton is ingeklonken, zoodat deze, met 25 cM. hoogte eenig
zins gebombeerd aangelegd, als welf werkt en het verkeer 
draagt, zonder steuniug op den ondergrond. 

Tegenover de opgenoemde deugdelijke eigenschappen 
van de asphalt staat het gebrek dat wegens de effenheid 
der dokking, vooral bij het begin van regen of bij voch
tig weder, wanneer de daarop aanwezige stof slib wordt, 
de paarden van de been raken en storten. Dit bezwaar 
wordt door sommige stalhouders alhier van zooveel be
lang geacht dat zij het rijden over do asphalt bepaald 
weigeren. In het buitenland, vooral in Engeland en bi
zonder te Londen, wordt van de asphalt bedekking op 
rijwegen druk gebruik gemaakt en gaat men daarmede 
nog steeds voort; do paarden en de koetsiers wennen 
daar aan het verkeeren op die wegen, en ofschoon het
zelfde verschijnsel zich daar, even als hier, van het glij
den der paarden voordoet, hooft een speciaal onderzoek 
geloerd dat do verhouding, van gevallen paarden op as
phalt, niet veel grooter is dan op andere wegen en dat 
het storten van paarden op die bedekking voel minder 
gevaarlijk is dan op eenige andere strantbedekking. 

Op de vraag van don heer ETTINGEB, welke de kosten 
zijn, zegt de voorzitter dat in de Kalvcrstraat, met in
begrip van den betonlaag, do kosten bedragen / 8 per Centi
are, terwijl do gewone keibestrating ƒ 5,— a / 6,— beloopt. 

Op de vraag van den heer BERT BROUWER, hoe men 
de lekken iu de gasgeleiding ontdekt en hersteld, zegt 
de voorzitter dat de pijpen door de beton zoodanig wor
den afgesloten dat lekken niot mogelijk is; alleen onder 

de trottoirs werkt do gas vernietigend en daartoe zijn 
er roosters aangebracht om het gas te laten ontwijken. 

Spreker beveelt zeer aan het brengen van een betonlaag 
onder de asphalt, als zijnde een behoud voor den rijweg. 

Omtrent de 10>' vraag, luidende: 
De Gothisehe bouwstijl wordt door sommigen bewonderd, 

door anderen minder voortreffelijk geoordeeld, om in alge-
mecnen zin te worden toegepast. Wal bezit deze bouwtrant, 
dal eigenaardig is voor onze dagen, en waartegen behoort 
bij het aanwenden daarvan te worden gewaarschuwd? 

zegt de heer L E L I M A N , dat de gothisehe bouwkunst uit 
de middeneeuwen is; zij was omstreeks de 15° eenw eon 
oflicieele stijl en is daarom later te gronde gegaan. In 
onze dagen, van andere behoeften, mag zij niet alge
meen worden toegepast, want: 

zij is kostbaar, rank en veel puntig, ook streeft zij al
leen naar de hoogte, terwijl onze behoeften het omge
keerde (laag en breed) eischen en alzoo meer naar het 
Romaansche terug gaat. 

De gothisehe bouwkunst is niet geschikt voor mercan-
tieele- doch beter voor religieuse gebouwen, omdat de 
proportion in verticale richting werken. Voor krijgs-
ministerien, pakhuizen, musea, winkels, kazernes, enz., 
komt het gothisehe, met hare kromlijnige sieringen enz., 
niet te pas en is ook, uit een geldelijk oogpunt, niet 
aantebevelen. 

Spreker zegt voor kerken wekt de gothisehe bouwkunst 
eene goede stemming op, door hare verhoudingen en pro
portion, waarbij hij o. a. wijst, op de cathedralen te Char-
tres, Rheims, Straatsburg en Keulen. Ook de St. Jans-
kerk van den Bosch en de Bovenkerk te Kampen zijn als 
voortreffelijke kunststukken te noemen, wat de propor
tion betreffen, hoewel aan de onderdeelen veel ontbreekt-
De gothisehe bouwstijl, hoezeer verheven denkbeelden op
wekkende, is in geen geval de uitverkoren stijl voor 
onzen tegenwoordigen tijd. 

De heer VAN ROOSMALEN vind bij beschouwingen over 
stijl, dnt men steeds subjectief moet blijven. Het hoofd
denkbeeld dor verticale lijnen voert een symbolische 
strijd tegen het massive, dat men wil wegcijferen. 

Die stijl is voor ons niet toepasselijk, maar zou daaruit, 
vraagt bij, geen voordeel te trekken zijn bij onze ijzer 
constructien, door diens sterkte bij geringe afmetingen. 

II Spreker vermeent dat die vraag wel overweging ver
dient, zonder daarom slaafsch natevolgen. 

De heer LELIMAN wijst er op, dat lTiistitut de France, 
de gothisehe stijl voor onzen tijd heeft afgekeurt, waar
van het gevolg is, dat iu de laatste jaren weinige ont
werpen voor kerken iu den gothischen stijl zijn gemaakt. 

Van de 68 ontwerpen, op dc prijsvraag voor de kerk 
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»van het Heilige hart" op Montmartre nabij Parijs, is 
slechts een iu gothischen trant ingekomen, wel een be
wijs, zegt spreker, dat de voorlichting van geleerde man
nen invloed heeft. 

Evenzoo is dit het geval in België, waar men vormen 
weet te scheppen die bewondert worden, zonder gothisch 
te zijn 

Vraag 11, luidende : 
Het meer en meer toenemen/te cerkeer met rij- en voer-

tuigen in groote steden en de zneht naar snel en gemakke
lijk r er voer stellen steeds hoogere eischen tot verbetering van 
de straatbedekking; welke middelen zijn in het buitenland 
en alhier aangewend om aan die cisehen te gemoet te komen, 
en wat heeft de ondervinding daaromtrent geleerd? wordt, 
bij monde van den heer BEET BBOCWEB, het Verslag der 
Haagsche Afdeeling uitgebracht, als: 

De commissie, in wier handen deze vraag is gesteld, 
gelooft dat de hoogere eischen die men meer en meer 
voor straatbedekking stelt, zamen gevat kunnen worden 
in de zucht naar meer gemak en in den wensch naar 
grootere zindelijkheid, en men dit heeft trachten te ver
krijgen : 

1<>. door het gebruik maken van zoogenaamde geretail-
teerde keien soorten; 

2''. door de bedekking uit den bekenden Mac-ndam te 
doen bestaan; 

3L'. door het aanwenden van hout; 
4C. door asphalt of soortgelijke stoffen daartoe te bezi

gen; 
5''. door het gebruik maken van ijzer; terwijl ten 
0''. het beter verzekeren van den ondergrond hot denk

beeld beheerschte, en dit gedeeltelijk nog doet, dat daar
door eene verbeterde bestrating, vooral op den duur, is 
te verkrijgen. 

Eerstgenoemd denkbeeld heeft ontegenzeggelijk veel 
nut gesticht en in plaatsen waar weinig handelsbedrij
vigheid hoerscht, of weinig passage met rijtuigen bestaat, 
zoodat het glad worden of sterk slijten der keien geene 
moeielijkheid oplevert, is voorzeker eene keienbedekking 
met zorgvuldig gekapte steenen, in afmetingen als b.v.: 
w/u c.M. werkelijk aan te bevelen, en voldoet deze in 
ons land, mits de ondergrond goed bereid zij, aan de 
meest denkbare vereischten eener goede bestrating. 

Bij veel passage zoude deze inrichting misschien min
der wenschelijk zijn en ongeretailleerde of half geretail-
leerde steenen verkozen dienen te worden. 

Intusschen doet de soort van steen hier veel ter zake 
en hoewel eene zachte steensoort, met het oog op de min
dere gladheid, in enkele gevallen verkozen moge worden, 
bljjft het eene zekerheid dat hardere soorten, naar eisch 

gelegd, eene zeer voldoende straatbedekking en groo
tere zindelijkheid te weeg brengen, dan zachtere. 

De straten met mnc-adam te dekken moge, wanneer 
het de groote routes betreft, uitstekende wegen aanbie
den, iu plaatsen van druk verkeer en dus in steden, 
zijn ze voorzeker niet te verkiezen, daar ze bij droogte 
te veel stof, bij regen, sneeuw en opdooi, te veel slijk 
geven, om op eene zindelijke bestrating aanspraak te 
kunnen maken. Bovendien is het onderhoud in druk 
bezochte wijken van beteekenis en, ten gevolge het steeds 
terugkomend werk, lastig in de uitvoering. 

Houten straten hebben een tijd beleefd dat ze alge
meen geprezen en overal beproefd werden; op die plaat
sen waar het hout zeer goedkoop, de ondergrond vast en 
de dampkring droog is, kunnen ze voorzeker nog uitste
kende diensten bewijzen. 

Anders is dit intusschen voor ons land. De proeven 
daar genomen zijn, voor zooverre bekend, meest allen 
opgeruimd en hebben nergens de overtuiging achtergela 
ten dat ze beter, zindelijker en goedkooper waren, dan 
onze gewone keibedekking. 

Pogingen om straten met asphalt tc bevloeren, datee
ren reeds voor meer dan 35 jaren, doch schijnen eerst in 
de laatste jaren tot die hoogte van deugdelijkheid ge
bracht te zijn, dat die bedekking hier en daar met succes 
wordt toegepast; hoezeer ons land zich niet op uitge
strekte werken daarvan kan beroemen, is het een feit, 
dat in het buitenland en vooral op plaatsen waar men 
breede wegen heeft en dus meer dan eene soort straatbe-
dekking in dezelfde richting kan aanleggen, nsphaltbestra-
tingen meermalen aangetroffen worden. 

Deze soort van bedekking bevordert voorzeker de zin
delijkheid, maar de hooge prijs van aanleg, het moeielijk 
vaststaan der paarden en de last en kosten aan herstel
lingen verbonden, doen de invoering er van in ons land, 
waar bovendien in den regel geene breede straten of 
boulevards worden aangetroffen, minder wenschelijk zijn. 

Kunstkeien, die evenzeer onder deze rubriek gerangschikt 
zouden kunnen worden, heeft de commissie reeds bij 
de beantwoording van vraag 5 besproken, zoodat zij 
vermeend, zich daaraan bij deze te kunnen refereeren. 

Het aanleggen van ijzeren platen voor rij- en voet 
paden is reeds herhaaldelijk en op verschillende wijzen 
beproefd, doch afgestuit op het bezwaar, dat het metaal 
te glad en dus gevaarlijk voor menseh en dier werd, 
terwijl bovendien de belangrijke kosten van aanleg eene 
groote uitbreiding steeds in den weg staat. 

Voor zooverre de commissie bekend, is in deu laatsten 
tijd eene poging om ijzeren straten, werkelijk voor de 
algemeene dienst beschikbaar te stellen, beproefd te War
schau en later, zoo ze meent, te Berlijn en tracht men 

dit doel te bereiken door den weg te dekken met een 
ijzeren roosterwerk, ter dikte van 8 c.M., waarvan de 
openingen of mazen, met grind en de eene of andere ver-
bindingstof, zijn gevuld. 

Hierdoor verkrijgt men als het ware een grind- of 
inac-adnni weg, door een ijzeren netwerk verdeeld en 
aan elkander verbonden. 

Nu gelooft de commissie gaarne dat zulk eene in
richting te Warschau wellicht hare nuttige zijde kan 
hebben, maar tevens dat de toepassing er van in ons 
land, met het oog op de zoo zeer gewenschte zindelijk
heid, niet is aanteraden, want ten gevolge der zoo even 
beschrevene constructie zal het geheel, weinig anders 
worden dau eeii grind- of mnc-udamweg, welke bedekking 
wij voor bevolkte plaatsen hierboven reeds hebben afge
keurd. Ook ten opzichte van de zeer belangrijke kosten, 
van aanleg en onderhoud, verdient deze vinding weinig 
aanbeveling, daar ons op dit oogenblik geen duurder 
bedekking bekend is dan juist deze, terwijl het onder
houd, zoo men prijs stelt op eene behoorlijke en gelijk
matige verharding, werkelijk dagelijks in ruime mate 
zal moeten plaats vinden. 

Geven alzoo de kunstmiddelen, die men aangewend 
heeft om eene betere bestrating dan die van keien te 
verkrijgen, geen voldoend bevredigend resultaat, geheel 
anders is het oordeel over het meer verzekeren van den 
ondergrond. 

De commissie toch meent dat in ons land, en vooral 
in die plaatsen waar de ondergrond slap is, het meer 
verzekeren van de laag, waarop keien worden geplaatst, 
tot groote verbeteringen zouden kunnen leiden. 

Dit verzekeren kan bestaan in het wegnemen van 
de veenlaag, zoo deze niet al te diep moge liggen, het 
aanvullen met zand en het leggen van een of meer puin-
of vlijlagen onder het bed, waarop men wenscht te 
bestraten. Neemt men dan keien die öf geretailleerd zijn 
of waarvan ten minste de hoogte nagenoeg gelijk is, 
dan zullen de keien, in den vorm eener boog gelegd, 
den bodem overal gelijkmatig drukken en de sporen en 
verzakkingen, die thans zoo veelvuldig onze straten ont
sieren, zullen in het geheel niet meer of liever in veel 
mindere mate worden aangetroffen, zeker niet alleen ter 
bevordering der zindelijkheid en het gemak, maar ook 
en vooral in het belang der kosten, die wat dagelijks 
onderhoud en gedurig herleggen betreffen, veel zullen 
verminderen. 

De commissie wenscht alzoo, iu antwoord op de vraag, 
als hare meaning uit te spreken, dat de verschillende 
proefnemingen tot verbetering van straatbedekking, voor 
zooverre haar bekend, geene zulke gunstige resultaten 
hebben opgeleverd, dat eene algemeene aanprijzing van 

een of meer dier middelen gewettigd is, en dat voor 
ons land eene goede kei-soort, gekozen naar de behoefte 
dor plaats en zoo mogelijk op een verbeterd bed gelegd, 
dc meeste aanbeveling verdient. 

De voorzitter zegt dat in dezen tijd, en vooral bij druk 
vervoer in de groote steden, hoogere eischen aan de be
stratingen gesteld worden. 

De hoogere eischen, door het meer toenemende verkeer 
in de groote steden gesteld, heeft men in de eerste 
plaats trachten te voldoen door verbetering van de keibe-
stratingen ; de vroegere onregelmatige keien met ruwe kop
pen en zijwanden worden door meer regelmatig bewerkte, met 
vlakke zijden, vervangen, men koos daarbij in den regel den 
langwerpigen vorm waarvan de smalle kopvlakten, van 7 
a 10 c M. breedte, in do lengte richting der wegen werden 
gelegd en zulks met het doel om door veel voegen het aan
zetten der paarden te vergemakkelijken: ten einde het onre-
<ielmati<{ zakken der keien te voorkomen en dus het ont-
staan van ongelijkheden in bet straatvlak te voorkomen, 
werden de keien op beton beddingen gezet en de voegen 
met die speeio volgegoten. 

De eisch, naar nog meer vlakke straat-bedekking en 
minder gedruisch, trachtte men te bevredigen door: 
A. Mac-Adainwegen, B. Asphaltwegen, C. Houtbestratin-
gen, D. Spoorwegen en E. IJzeren bedekkingen. 

De Mac-Adam dekking voldoet wel aan dat doel doch 
heeft de nadeelige eigenschap van in deu zomer stoffig, in 
den winter modderig te zijn, men komt dus daarvan terug: 
omtrent de meer of minder goede eigenschappon van de 
asphaltbedekking is hierboven reeds het een en ander gezegd. 

Omtrent de houten bestrating dieue het volgende, in 
twee Engelsche steden, namentlijk Londen en Birmingham, 
heb ik daarvan eene zeer ruime toepassing gezien, de dek
king bestaat uit blokken van dennen hout, hoog 20 cM., breed 
20 a 25 c.M., de blokken worden op eene beton bedding 
gesteld, door dunne latten van '/> c.M. dikte van elkan
der gescheiden en de daardoor gevormde voegen, met 
dunne portland cement specie, volgegoten; het daardoor 
ontstane straatvlak is zeer aangenaam voor het verkeer, 
zoowel van rijtuigen als voetgangers, het hooft de deug
delijke eigenschappen van de asphalt en mist hot nadeel van 
gladheid, het is daarentegen veel kostbaarder, want kost, 
buiten de beton, omstreeks ƒ 1 0 per M". tegen 4 a ƒ 5 
voor asphalt en staat meer dan deze aan slijtage bloot. 
Bepaalde opgaaf, omtrent do verhouding der onderhouds
kosten, kan ik tot mijn spijt niet geven; do mij deswegens 
beloofde opgaven mocht ik tot dusverre niet ontvangen. 

Op de vraag van den heer ETTINGEE, wat er bekend 
is omtrent de Luxemburgschc keien, zegt do voorzitter, 
dat ze tc Amsterdam niet toegepast zijn, omdat ze zoo 
spoedig afslijten; overigens is het een goed mntcriaal. 
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Naar aanleiding der 12' vraag, 
Hoedanig worden de verschillende bouwambachten in onze 

dagen uitgeoefend'? Is er bij vroeger vooruitgang op te 
merken? Welke misbruiken behooren met kracht ie worden 
tegengegaan ? 
wenscht de heer LELIMAN nog een voorstel te doen, omdat 
bouwambachten in direct verband staan mot de Houwkunst. 

Gisteren avond heeft hij van den heer GOSSCHALK een 
protest gehoord, waaraan geene ondersteuning werd 
verleend. Danruit wil hij echter één punt releveeren, 
-dat de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, zich 
tot heden niet genoeg met de publieke zaken bemoeide." 

Spreker uit den wensch, dat de Maatschappij zich laat 
hooren in zake van de kunst en het onderwijs. Dit acht 
hij noodig, omdat de commissie van Rijks-Adviseurs, 
door den minister GEERTSEMA in het leven geroepen, geen 
raad geven, zooals de ministers die noodig hebben, maar 
zelf handelend optreden, op eene wijze, even onpractisch als 
peperduur, zooals onder den minister HEEMSKERK is geschied 
getuige de vele bemerkingen van leden der Staten-Gene-
raal. 

De ijver dier adviseurs bepaalt zich niet alleen tot het 
restaureeren van oude gebouwen, maar ook tot het schep
pen van nieuwe gebouwen. 

Spreker zegt, wij zijn vrije kunstenaars en verlangen 
een vrije kunst in het vrije Nederland, alle dwang is 
doodend, ook op het gebied der kunst en daarom wenscht 
spreker dat wij, met een flink adres, protesteeren tegen 
de richting der Rijks-Adviseurs, en die zaak in de dag
en kunstbladen overal openlijk behandelen. 

Volgens hem moeten de Rijks-Adviseurs toonen wat 
zij willen en niet, beschermd door den minister, achtens
waardige mannen verwijdert houden, omdat zij den Rijks-
Referendaris niet gevallig zijn. Hij teekent protest aan 
tegen die handelwijze en de officieële Bouwkunst. 

De vergadering geeft door applaus, hare bijval aan het 
gesprokene tc kennen. 

De heer VAN ROOSMALEN, wil tevens den minister er op 
wjjzen, dat het Archeologisch- meer dan het Kunst-ele
ment in de Commissie van Rijks-Adviseurs is vertegen
woordigd. 

Op de voorstellen van vele leden om het Bestuur te 
machtigen of op te dragen, in dien geest zich te wenden 
tot den minister van Binnenlandsche zaken, zegt de 
Voorzitter, dat thans op deze Bijeenkomst geene beslissing 
hierover kan genomen worden, doch dat de bedoeling der 
vergadering uit het gesprokene duidelijk gebleken en door 
niemand wederlegd is, zoodat het Bestuur deze zaak zal 
onderzoeken en dienovereenkomstig handelen. 

De heer EÏTINGER zegt, dat wij op een gevaarlijken 
weg zijn en dat de zaak door de Algemeene Vergade

ring dient gesteund te worden, terwijl alle persoonlijkheden 
daarbij dienen weg te blijven. 

De heer LELIMAN wijst alleen op de bevelen, die gege
ven zijn om de Kazerne te Utrecht en verschillende 
Rijks Post- en Telegraafkantoren te bouwen in een be
paalden stijl. Dit vindt hij dwang en daartegen zal hij 
strijden, want wij moeten hebben een vrije Bouwkunst. 

Bovendien herinnert hij dat het Bestuur, meermalen 
zich geadresseerd heeft, zonder daartoe gemachtigd te 
zijn door de algemeene vergadering, hetgeen hier een 
oponthoud van een vol jaar zou geven. 

Verschillende sprekers, waaronder VAN ROOSMALEN, BERT 
BROUWER, achten het plicht dat de Maatschappij zich 
per adres aan den Minister, maar dan zoo spoedig doen
lijk, wende. 

Laatstgenoemde wijst op de prijsuitschrijving der Rijks-
Akademie te Leiden, en deelt mede dat, volgens een dei-
Adviseurs, de eenige Bouwkundige die in Nederland daar
voor in aanmerking kwam, lid der Jury was! Hoe die 
beoordeeling was kan men nagaan, dat alle ontwerpen 
in vijf dagen werden beoordeeld. 

De voorzitter herhaalt het zoo even gesprokene, en 
voegt daarbij dat het Bestuur kan handelen zonder op
dracht van de Algemeene Vergadering. 

Hiermede Vereenigen zich de leden, door algemeene 
tcekenen van goedkeuring. 

De heer ZEMEL wenscht op de 1° vrnag nog de vólgende 
mededeeling te doen : 

Bij de vragen, welke gewoonlijk ter behandeling op 
onze vergaderingen worden aangeboden, ziju in den 
regel ook dezulke die reeds op vroegere vergaderingen 
werden genomen en beantwoord, of weder zijn voorge
steld alsof zij nog nimmer waren behandeld. 

Als zoodanig ziju de vragen N°. 1, 2, 4 , C en 10 
over de kunst, het ambacht en het onderwijs. Wij zonden 
dus kunnen volstaan met te verwijzen naar de verslagen 
van 1870, 1871 tot op 1877, betreffende, kuust, stijl, 
nationaal, reparation, over de gilden, het ambacht, het 
onderwijs, enz. enz. 

Wij hebben wel redenen, dat die onderwerpen daar
mede niet zoo zijn uitgeput, dat er geen aanleiding meer 
zou bestaan, om eene nadere verklaring uit te lokken, 
doch, ware het dan geen vereischte, aan te geven wat 
men van die antwoorden dacht en wat men meer daar
van zoude verlangen ? 

Door zulk handelen verkrijgen wij vele verklaringen, 
maar werken niets bepaalds uit, zwevende denkbeelden, 
geen resultaten? 

Evenzoo gaat het met de antwoorden omtrent het 
kunst-onderwjjs en de kunst-ontwikkeling voor den am

bachtsstand; de antwoorden op de prijsvraag, tot het 
opwekken van kunstliefde bij dien stand, van 1874. 

Drie antwoorden kwamen daarbij in aanmerking. Een 
werd bekroond, een ander ontving een getuigschrift en 
het derde eene loffelijke melding, met de vergunning om 
in de bijdragen te worden opgenomen. 

De beide eerste gaven in hoofdzaak de middelen aan, 
afhankelijk van anderen, buiten het onderwijs. Van het 
derde zegt het verslag: dat het aesthetisch boven de 
twee eersten stond, kunst toch was het doel! Naar mijn 
bescheiden inzien gaf het opmerkingen en aanwijzingen, 
die wij zeiven konden toepassen, om bij den leerling, door 
zijn onderwijs en bij zijn praktische oefeningen, smaak 
en eenen goeden zin te vormen, en alzoo de genegenheid 
voor kunst op te wekken. 

Zelf-handelen was de aanwijzing. Wat is van een en 
ander, met eenigen ernst, ik zegge niet tot toepassing 
ondernomen, maar is er zelfs wel eens ernstig over gedacht? 

Reeds menigmaal zyn voorstellen en aanwijzingen in 
het midden gebracht en met bijval ontvangen. Indien 
wij zeiven niet meer bepaald handelend optreden, toonen 
wie wij zijn en bewijzen wat wij willen, wat kunnen wy 
dan van anderen verwachten? 

Toen ik, een weinig tjjds na de oprichting der maat
schappij m Ü ' J i i haar aansloot, gaf zij eene goede ver
wachting. Later is het mij voorgekomen dat het doel 
voorbijgezien werd; ten minste de vragen en behoeften 
des tijcis werden niet bepaald in het oog gehoudeu. 

In de hoop daarop de aandacht te vestigen, werd door 
mij in 1847, eene verklaring aangeboden en geplaatst 
naar aanleiding van de vraag: Naar welken stijl zal ik 
bouwen? Zie de Bijdragen bladz. 307. Het was eene 
proeve om aanleiding te geven tot eene bepaalde kunst-
onderscheiding en uitwerking, tot eene wisseling van ge
dachten. Zij mislukte; wellicht liet de wet het niet toe. 

Bij mijn vast verblijf in Amsterdam, hoopte ik ge
lukkiger te zjjn eu twijfel nog geenszins om te slagen, 
ofschoon ik nu, na eene poging van ruim negen jaren, 
er niet veel verder mede gevorderd ben. Het is van dien 
tijd dat ik mijne denkbeelden uitgewerkt en ten beste 
aangeboden heb. 

Ik zou het gewis reeds lang hebben opgegeven, indien 
ik in mijne overtuiging niet ware gesterkt door de 
feestrede van wijlen den heer WESTIIREENEN, op ons vijfen
twintig jarig feest, die daarin zeer duidelijk een aan
wijzing geeft wat ons ontbreekt. 

Wat ik heb aangewend om onzen werkkring, tot bevor
dering der Bouwkunst, meer bepaald nuttig te maken, is 
gedeeltelijk bekend; het minder bekende is te veel om 
hier mede te deelen. 

Ik ben verzekerd dat, waren mijne aanwijzingen opge

volgd, wij in de bestaande omstandigheid een anderen 
en beteren stand zouden hebben ingenomen, cn niet 
als ongewapend worden bevonden in den stroom waar
in wij ons nu hebben te bewegen. Waren wij niet 
machtig een opzet te verhinderen door onze verklaringen, 
ons handelen, onze getuigenissen en aanwijzingen tot 
het onderscheiden der kunst en hare ontwikkeling — de 
aard en de uitwerking van het karakter zouden zich al
licht in een anderen zin en geest, in een juister kunst
kennis hebben geopenbaard. 

Mijne opstellen en antwoorden hadden dit tot onder
werp en doel, maar tevens aanbeveling eener leerzame 
critiek gelijk in onze, voor een jaar gehouden, verga
dering. Dit zou gelegenheid geven, dat wij allen als 
éénen man, naar aard en aanleg zouden kunnen mede
werken tot onderlinge oefening, wat toch het doel der 
Maatschappij ' s • 

In den toestand van heden en zonder onze werkkring 
te wijzigen kunnen wij niets uitwerken, niets voorko
men, tot geen betere overtuiging en kunst onderscheiding 
aanleiding zijn. Ik zal hier niet opnoemen, wat genoeg
zaam bekend is en waartoe ik, bij herhaling ook nog 
op de laatste vergadering heb aangedrongen: de be
vordering eener zelfstandige ontwikkeling, het vormen 
van denkbeelden, het scheppen der ideën, wat wij aan 
elkander en vooral aan onze jongere vrienden verschul
digd zijn. 

Wij beleven eenen zonderlingen tijd, gunstig voor dui
delijke verklaringen. Wij hebben eenen grond te leggen 
tot eene standvastige ontwikkeling. 

Zullen wij het onmogelijk achten denkbeelden te geven 
van het schoone, wat elke behandeling eigen is? Hoe het 
een uit het andere zich ontwikkelde; waarom en hoe 
soms alles een keer neemt eu het verlatene als belache
lijk wordt aangewezen? 

Zou het onmogelijk zijn, goede denkbeelden te ge
ven van de kunstwoorden en der toepassing vnn typen 
en stjjlen — minder hunne geschiedenis, meer op het ont
staan hunner afleidingen tot nieuwe verbindingen; op
merkzaam te maken op eene rechte of verkeerde toepas
sing van Griekscli, Romeinscb, Gothisch, enz. ook van 
de zoogenaamde Oud-Ilollandsche uitwerking? Dat eene 
kunst uitwerking geen omkeeren, noch willekeurig aan
brengen, geen reproductie is, maar een gevolg van land, 
aard en zeden, dat de hoogte van onzen tijd aangeeft. 

Laat de wet zulk eene wijziging in onze werkkring 
niet toe ? Kan eene wet tot bevordering der kunst, het 
doel tegenwerken? Neem dan het woord »bevordering" 
uit onze leuze weg! 

Zonder juist van eenen anderen weg, de zoo algemeen 
gewenschte zegen te verwachten, zal het toch eeu onder-
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scheid zijn, de mogelijke pogingen, die er toe kunnen 
leiden, te benuttigen of voort te blijven gaan op den 
weg waarvan de vruchten op zijn best twijfelachtig 
zijn, en, door het schiften der leden, ook nog die waarde 
doen verloren gaan. 

Nogmaals: ik vind mij verplicht een en ander aan te 
bevelen, ten einde meer aan het doel te beantwoor
den, d. i . naar de vroegere voorstellen en ook die van 
de laatst gehouden vergadering eene betere gelegenheid 
te openen tot algemeene medewerking en onderlinge 
ontwikkeling, tot het geven van eene kunstonderscheiding 
en uitwerking; tot het opwekken van kennis, smaak en 
schoonheidsgevoel; kan het zijn ook bij ben en voor 
hen wien wij onze talenten zoo gaarne ten beste willen 
geven, en ook bizonder den ambachtsstand reden te 
geven tot meerdere waardeering der kunst. 

De heer LELIMAN zegt de gemoedelijke woorden van 
den vorigen spreker niet ongemerkt te mogen laten voorbij
gaan, hoezeer daarmede niet de 1" vraag beantwoord 
wordt. Die spreker geeft der vergadering jaarlijks een soort
gelijk bouquet ten beste, doch vele van zijne voorstellen 
kunnen alleen bij eene wetsherziening, dus iu 1880, in 
aanmerking komen. 

Daar niemand het woord verder verlangd, zegt de 
voorzitter dat hij meent te voldoen aan den wensch der 
vergadering, door onzen dank te betuigen aan de, op 
heden, aftredende leden van het bestuur, de heeren 

A. L. VAN GENDT en p. v. LAARMAN — tot zijn spijt hier 
niet aanwezig — voor hunne trouwe zorgen en ijver bij 
de behartiging der belangen ouzo Maatschappij betoond; 
hunne medebestuurders zien hen met leedwezen heengaan ; 
de vriendschappelijke en aangename zamenwcrking met 
die heeren zal bij hen steeds in aangename herinnering 
blijven. 

Ten slotte zeg ik u allen, mijne heeren, dank voor 
uwe belangstellende opkomst; de sprekers en schrijvers 
voor hunne belangrijke mededeelingen ter beantwoording 
van de gestelde vragen; vooral de Ilaagsche afdeeling 
verdient lof voor haren betoonden ijver en het vele werk 
door haar geleverd. 

Werd door mij, bij deu aanvang dezer bijeenkomst, de 
wensch geuit, dat bet bier behandelde vrucht mocht dra
gen voor ons doel, met vertrouwen mag ik er op re
kenen, dat bij herlezing van het hier gesprokene, die 
wensch vervuld zal worden. 

Met dezen wensch, sloot de voorzitter, nadat de 
heer BERGSMA vooraf den voorzitter den dank der vergade
ring heeft gebracht voor zijne uitmuntende leiding, de 
algemeene bijeenkomst. 

Aldus opgesteld overeenkomstig de nan-
teekeningeu, gehouden op de 32° alge
meene bijeenkomst. 

AMSTERDAM, Mei 1878, P. J. MOUTHAAN, 
Secretaris. 

VERSLAG VAN HET V E R H A N D E L D E OP DE ZEVEN-EN-DERTIGSTE (BUITENGEWONE) A L G E M E E N E 
VERGADERING E N DRIE-EN-DERTIGSTE A L G E M E E N E BIJEENKOMST, 

V A N D E M A A T S C H A P P I J 

T O T BEVORDERING DER B O U W K U N S T , 

gehouden den 4'lc" September 1878, in het »Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen", te I I tt 1.1 il I 

Tegenwoordig de Bestuurders: J . c. VAN NIFTRIK, Voorzitter; 
DANIEL J. SANCIIES, 2" Secretaris; J . 11. SCIIMITZ JU., Penning
meester; J . II. LELIMAN en P. J. MOUTHAAN, Secretaris, (de 
overige bestuurders waren afwezig met kennisgeving). 

Verder de heeren Correspondenten: B. BLANKEN (Hoorn); 
j . j . VORMER (Schiedam); j . u. J. VAN LUNTEREN (Utrecht), 
en F. II. VAN ETTEGER (Zutphen), en de heeren afgevaar

digden van de navolgende Afdeelingen, als: w. A. NICOLA 
(Arnhem); o. H. BAUER ('s Gravenhage); a. H . BERTRAND 

. en i i . J . GIEZEN (Leiden), en w. c. VAN GOOR (Rotterdam), 
Bovendien is de presentielijst geteekend door 38 per

sonen, waaronder de leden van het bestuur der Afdeeling 
Utrecht, benevens twee leden dier Afdeeling, geen leden 
der Maatschappij zijnde. 

De Voorzitter opent de vergadering mot de volgende 
toespraak: 

Mijne Heeren, geachte Medeleden ! 

Namens het bestuur onzer Afdeeling ter dezer plaatse, 
wordt gij welkom geheeten in de oude Bisschopsstad, 
en uitgenoodigd deel te nemen aan de, zoo ik hoop, 
belangrijke discussion die hier zullen worden gevoerd in 
het belang van de bouwkunst in het algemeen, en dat 
van onze Maatschappij en hare leden in het bijzonder. 

Alvorens deze bijeenkomst en buitengewone vergade
ring te openen, verzoek ik een kort oogenblik uwe aan
dacht voor de volgende mededeelingen. 

De zamenstelling van bet bestuur na het aftreden van 
drie zijner leden, door uwe keuze in de Mei-vergadering 
voorbereid, had na het overwinnen van eenige bezwaren 
van de zijde der gekozenen, plaats. Gelijk u reeds bij 
circulaire is medegedeeld, zijn van de nieuw benoemde 
bestuurders, de heeren SCIIMITZ, SANCIIES en REDEKER 
BISDOM, de beide eersten benoemd tot Penningmeester en 
de tweede tot 2m Secretaris. 

Mocht ik in de Mei-vergadering met spijt gewagen 
van achterlijkheid iu de uitgifte van boekwerken, gij 
hebt u kunnen overtuigen, mijne heeren ! dat de belofte 
van het bestuur, om de schade in te halen, geene ijdcle 
is geweest. Het is door trouwe zamenwcrking — vooral 
zij dank onzen vlijtigen Secretaris — gelukt, om onze 
schuld af te doen in de sedert verschenen 2e, 3<= en 4C 

Stukken van het 24stl.„ Deel der Bouwkundige Bijdragen, 
het Verslag over 1877 en een Stuk bekroonde prijsvra
gen. Moge vorm en inhoud u hebben voldaan, het zal 
ons aangenaam zijn en tevens streelend voor de mede
werkers met wier bijdragen de afleveringen zijn verrijkt. 
Mocht daarover minder tevredenheid bestaan, dan en in 
ieder geval verzoeken wij u, mijne heeren ! helpt ons op 
den weg van beterschap, lever ons vee l en goed werk, 
opdat de boekwerken uwer Maatschappij in waarde mogen 
toenemen; het tegenwoordige en komende geslacht zal 
u daarvoor danken. 

In de Mei-vergadering deelde ik, ter goeder trouw, 
mede, dat uwe Maatschappij was vertegenwoordigd op 
de Parijzer Tentoonstelling. Ik was er zeker van dat een 
volledig stel onzer boekwerken, daartoe gereed gemaakt, 
ingepakt eu verzouden was; ik moet thans tot ergernis 
van het bestuur verklaren, dat de expeditie niet verder 
is gelukt dan — tot de woning van onzen vroegeren 
Secretaris cn — dus niet te Parijs is aangekomen. 

De catalogus onzer bibliotheek bijgewerkt eu aanmer

kelijk verbeterd, evenals een nieuwe ledenlijst, zjju bijna 
afgedrukt en zullen u weldra worden toegezonden. 

Ons Ledental is, dank eene hernieuwde poging van het 
Bestuur tot vermeerdering dnarvan, sedert Mei met 37 toe
genomen. Daarentegen ontvielen ons 10 leden, waarvan 7 
door den dood ; wijdden wij een stille traan aan die afgestor
ven vrienden in het algemeen, één onder hen verdiend 
in hooge mate dat wij hem hier openlijk bespreken, en 
staande hulde brengen aan de nagedachtenis van onzen 
geachten vriend den heer CIIRISTI.VAN BONIFACIUS VAN DER 
TAK. De Burgemeester van Rotterdam noemde hem een 
merkwaardig man, eu staafde dien titel op goede gronden; 
hij bewees tevens dat VAN DER TAK was een hoogst nuttig 
persoon in zijn ambt, zoowel als daar buiten. Hij was 
dat ook voor ons allen Mijneheeren, hij! de man van 
groote kennis, van rijpe ervaring in ons vak heeft ons 
allen goede onwaardeerbare lessen gegeven; zijn mede
deelingen neergelegd in deel 12, 13, 10, 21 en 23 onzer 
bijdragen, zullen voor ons en onze kinderen steeds groote 
waarde behouden, terwijl de besprekingen op onze Ver
gaderingen, die hij steeds trouw bijwoonde, geboekstaafd 
in de verslagen, in vele gevallen niet zonder voordeel 
zullen worden geraadpleegd. 

Nooit te vergeefs werd zijn raad en hul]) door uwe 
Maatschappij ingeroepen, zijne talrijke adviezen, zoowel 
bij de beoordeeling van prijsvragen, enz., mogen daarvan 
getuigen. Als Bestuurder, en laatstelijk als Voorzitter 
onzer Rotterdamsche Afdeeling, bewees VAN DER TAK 
onze Maatschappij bovendien groote diensten door bet 
flink ophouden van de eer en den goeden nnain dezer 
Maatschappij. 

Met allo recht mogen wij dus bij zijne overige eere-
titels nog dezen voegen, dat VAN DER TAK was een der 
nuttigste en der meest gewaardeerde leden onzer Maat
schappij. 

Mocht het er toe komen een blijvend aandenken 
aan 's mans verdiensten te wijden, dan voorzeker acht 
ik het den plicht uwer Maatschappij, daaraan krachtig 
deel te nemen. Laten wij Mijneheeren! ons spiege
lende aan zijn voorbeeld, ijverig voortwerken aan de 
bevordering van de algemeene belangen en aan die 
onzer Maatschappij! 

Ik verklaar deze Vergadering geopend, en geef het woord 
aan den heer LINSE, Voorzitter van dc Utrechtscbe Afdeeling. 

De heer LINSE heet, met een hartelijk woord, de leden 
welkom op deze vergndering der Utrechtsche Afdeeling, 
die het voorrecht heeft, na hanr nog zoo kortstondig 
bestaan, het bestuur en de leden der Maatschappij iu 
haar midden te mogen hebben en die hij hoopt eenige 
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nuttige en aangename oogenblikken te verschaffen. Als 
mede-oprichter en thans nog haar Voorzitter, meent hij 
een woord van lof en hulde te moeten brengen aan het 
Hoofd-bestuur voor de wijze van handelen in het belang 
der Maatschappij en van hare leden, ook voor den strijd 
tegen den officieelen stijl, aangevangen door het inzenden 
van een kalm, maar waardig adres aan deu Minister van 
Binnenlandsche Zaken. Spreker erkent, dat de taak 
moeielijk is, maar meent tot volharden in dien strijd te 
moeten aansporen in het algemeen belang. Hij eindigt 
met den wensch dat het aan dit bestuur moge gelukken 
dien strijd met gunstig gevolg voort te zetten, en dat het 
daarin trouw door de Afdeelingen zal worden gesteund. 

De Voorzitter zegt den heer LI.NSE dank voor de er
kenning van hetgeen door het bestuur is verricht, en 
stelt voor, ingevolge de oproepingsbrief, over te gaan 
tot de behandeling van bet voorstel over de uitgifte van 
een bijblad der Bouwkundige bijdragen. 

Spreker zegt, dat het Bestuur zich verplicht acht, 
met betrekking tot deze zaak, de vergadering te dienen 
van advies, waartoe eene korte mededeeling van de ge
schiedenis van het bijblad daaraan vooraf gaat. 

De afdeeling Rotterdam deed in 1877 het voorstel om, 
vanwege de afdeelingen onderling, een zoogenaamd bij
blad te doen uitgaan. Dit voorstel werd door het bestuur 
gesteld in handen eener commissie uit zijn midden, die 
voorstelde (het bestuur en daarna de algemeene vergade
ring in Mei, vereenigden zich daarmede) om den maatregel 
door Rotterdam voorgesteld af te keuren, maar te besluiten 
tot het uitgeven van een bijblad door de Maatschappij zelve. 

Tot zooverre marcheerde de zaak wel en eene nieuwe 
commissie door het bestuur gekozen, waarin de deelnemen
de afdeelingen Amsterdam, Rotterdam en 's Hage elk door 
één lid eu het bestuur door 2 leden waren vertegenwoordigd, 
werd belast met de zameustelling van een proefnummer. 

Eene eerste poging van die commissie, om vóór de Mei 
vergadering dat proefnummer zamen te stellen, mislukte. 
Zij vroeg en verkreeg uitstel voor een tweede poging 
die, ondanks circulaires, aansporingen en wat al niet, 
evenmin als de eerste in staat was de belansrstellinir 
bij de bouwkunstenaars in Nederland op te wekken. Im
mers do vraag om bijdragen werd niet voldoende beant
woord om één vel druks te vullen, zoodat er voor de 
commissie, trouw aan hare belofte om voor deze ver
gadering een proefnummer te leveren, niets anders over
schoot dan zelve de hand aan den ploeg te slaan en voor 
den inhoud te zorgen. 

Wij zijn der commissie hartelijken dank verschuldigd 
voor haar ijverig pogen, doch ik geloof dat hare leden 
de eersten zullen zijn die met ons instemmen, dat uit het 

gebleken, bijna totaal, gebrek aan medewerking de over
tuiging is de putten, dat de behoefte aan het Bijblad 
niet of althans slechts gering bestaat. 

Beschouwen wij de zaak van de financieele zijde dan 
blijkt, uit de hier ter inzage gedeponeerde berekening 
van onzen Secretaris, medelid der commissie, dat een 
bijblad op den voet van het proefnummer zal kosten, bij 
14 daagsche uitgaaf en bij een debiet van 500 exempla
ren, ongeveer / 7000.— per jaar of met commissieloon 

f 17.50 per exemplaar en per jaar. Nemen wij aan dat 
door bezuinigen, door inkomsten van advertentiën, enz. 
dit cijfer tot ƒ 15 is terug te brengen, dan nog wil ik 
het gevraagd hebben, wie betaald zooveel geld voor zulk een 
blad ? Het bestuur gelooft weinigen en vreest dus, bij voort
zetting der zaak, belangrijke schade voor de maatschappelijke 
kas evenals voor die van daarin deelnemende afdeelingen. 

Om de beide aangevoerde redenen, te geringe belang
stelling eu te groote kosten, raadt dus het bestuur: laat 
de zaak rusten. 

Enkele onder de bestuurders waren aanvankelijk ge
stemd voor het doorzetten der proef, doch vernemende 
dat de zameustelling van het proefnummer op ten min
ste ƒ 350 te staan komt, stemden zij met de overige 
bestuurders in, dat verdere proeven gevaarlijk waren, 
omdat, ofschoon die kosten slechts voor de helft door 
de maatschappij — voor de wederhelft door de deelnemende 
afdeelingen worden gedragen, bij ons budget op dergelijke 
uitgaven niet is gerekend en vooral ook omdat met die 
uitgaaf zoo weinig nut is gedaan. 

Bestuurders stellen dus aan de Vergadering voor: 
kom terug op het besluit van Mei 1877, en geef geen 
bijblad der Bouwkundige bijdragen uit. 

De heer van Gooit, na de overgelegde begrooting te 
hebben ingezien, zegt dat enkele posten wel wat hoog 
opgevoerd zijn omdat ze berusten op de kostende prijzen 
van het proefnummer, die, voor de platen althans en 
voor 1400 exemplaren, zeer hoog zijn. Hij vermeent dat 
de kosten, zelfs bij mogelijke vermindering, toch te hoog 
zullen blijven, tenzij de platen worden weggelaten. 

De heer LELIMAN herinnert aan het verslag der 30° Algem. 
Vergadering waarin op pag. 72 de uitgifte van een Bijblad, 
door het bestuur werd behandeld. Volgens de prijsopgaven 
van den heer VAN BAKKENES, den uitgever der werken onzer 
Maatschappij, waren de kosten toen begroot geworden: voor 
500 exemplaren op ƒ 3000.— s'jaars, of voor 1000 exem
plaren op / 3800.— Onder die berekening is opgenomen 
eene bate van ƒ 1000.— voor advertentiën, die volgens 
spreker, niet zoo gemakkelijk te verkrijgen zouden zijn. 

Hij steunt dan ook het gevoelen van het bestuur om 
de zaak te laten rusten, te meer omdat cr geen ïnedo-
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werkers zjjn. Spreker stemt toe, dat toen geen platen 
maar wel twee vellen druks, zouden worden uitgegeven, 
maar het vroeger bestuur had de overtuiging, dat toen
maals geen 760 leden a ƒ 5.— te verkrijgen waren. 
Bij een hoogere contributie is dit nog minder te ver
wachten. 

De heer FOL wenscht een maandblad op min kostbare 
wijze uit te geven, aangezien de Bouwkundige Bijdragen 
ongeregeld uitkomen. Druk en papier konden van min
der gehalte zjjn en geen platen bij het Bijblad gevoegd 
worden: zoo noodig zouden enkele figuren in den tekst 
door photolithographie gereproduceerd, geplaatst kunnen 
worden. Hij zou het bejammeren als de uitgaaf niet 
doorging; wordt de proef door de Maatschappij opgege
ven, dan vertrouwt hij dat eenige personen zich wel met 
de uitgave willen belasten. 

De Voorzitter herinnert dat de Algemeene Vergadering 
indertijd besloten heeft tot de uitgave van een Bijblad, 
buiten bezwaar van de Maatschappelijke kas: hierover 
moet thans beslist worden. 

Aan den heer FOL gevraagd of deze van het ge
sprokene een voorstel wenscht te maken, om later in 
overweging te worden genomen, antwoordt deze, dat hij 
daarover geen voorstel wilde doen, maar alleen zjjn ge
voelen heeft medegedeeld. 

De heer VAN GOOR heeft de zaak nog eens rijpelijk 
nagegaan, doch kan geene nieuwe gezichtspunten schep
pen. Een Bjjblad, uit enkel tekst bestaande, acht hij niet 
noodig uit te geven, omdat dit ons zou brengen op het 
terrein van den Opmerker, die reeds jaren genoegzaam aan 
de behoefte voldoet. 

De vraag van den Voorzitter of iemand over deze zaak 
het woord nog wenscht te voeren of daarover een voor
stel te doen, onbeantwoord gebleven zijnde, stelt hij voor 
over te gaan tot stemming over het voorstel, zooals dit 
door het bestuur is gedaan. 

De uitslag dier stemming is dat het bestuurs voorstel, 
onveranderd, met algemeene stemmen op één na, wordt 
aangenomen. 

De heer LELIMAN zegt, na het gevallen besluit, in zoo
verre met den heer FOL te kunnen medegaan, dat hij 
gaarne zien zou door de leden de zaak op touw wierd 
gezet om de Bouwkundige Bijdragen te steunen daarbij 
aan het bestuur de verspreiding van het blaadje overlatende. 

De Voorzitter zegt dat ieder, die zulk een zaak op 
touw wil zetten, zeker de medewerking van het bestuur 
zal ondervinden. 

Daar niemand meer het noord verlangt, sluit de Voor
zitter de 37° Algemeene Vergadering en opent de 33° 
Algemeene Bjjeenkomst: hij stelt voor de bespreking van 
de gestelde vragen, volgens de Agenda. 

De heer BAUER, afgevaardigde der Haagsehe Afdeeling 
zegt, dat het bestuur die vragen in het begin van Juli 
heeft ontvangen, doch, daar de Afdeeling geen zomer
vergaderingen houdt, een buitengewone vergadering heeft 
belegd om die vragen te bespreken en aan commissiën 
ter beantwoording op te dragen. Als gevolg hiervan zijn 
die verslagen eerst laat ingekomen en moeten geheel nis 
het persoonlijk gevoelen der verslaggevers worden be
schouwd. 

De vraag 1, luidende: 
Welke afdoende middelen zijn aan te wenden, om de 

voortplanting van hel geluid of de gehoorigheid, ran boren 
en naast elkander gelegen vertrekken, te verhinderen of 
onschadelijk le maken ? 
is door de Haagsehe Afdeeling gesteld in handen eener 
commissie, wier rapport, bjj monde van den heer MULLER 
uitgebracht, luidt: 

De Commissie bestaande uit de heeren: L. J . LEFÊBRE 
(geluidkundige) en j . n. MULLER, heeft de vraag verdeeld 
in twee gedeelten: 

a. Het geluid beschouwd in zijne hoedanigheid als 
voortplanting, en 

b. de middelen om deze voortplanting tegen te gaan. 
a. het geluid, beschouwd iu hoedanigheid en werking, 

als voortplanting (wat men in algemeene term noemt 
«hoorbaarheid", «gehoorigheid"), behoord iu de navolgende 
orde gerangschikt te worden. 

1°. als medium tot het ontstaan van geluid. 
2 e. als bevorderende voediugs-middelen tot dat geluid. 
3°. als voortstuwende kracht. (Voortplanting van 

het geluid). 
In het belang der Nederlandsche bouwkunst, wil de 

eerste ondergetcekende, op vereerde uitnoodiging, gaarne 
eenige ophelderingen en wenken ten beste geven omtrent 
het geluid, zich geheel buiten bouwkundige toepassingen 
en construction houdende, zjjnde hem dat terrein onbekend, 
en meer bij den tweeden ondergeteekende te huis behoo-
rende. Ofschoon al het navolgende door proeven zichtbaar kan 
aangetoond worden, zoo is daarvoor ditmaal geen gelegen
heid, doch zal dit op verlangen, op afdeelings-vergaderingen 
aangetoond worden. 

1". Dat lucht eu luchtsoort het medium is tot het 
doen geboren worden van geluid, is van algemeene be
kendheid, nogtans, dat de intensiteit (hoogste graad van 
gevoeligheid vnn het geluid) ten eenenmnle afhankelijk 
is, van de aanwezige luchtmassn en luchtsoort waarin 
het geluid ontstaat, zal wellicht vnn minder algemeene 
bekendheid zijn. 

Stellen we ons voor een ruim, eenigermate langwerpig 
vierkant, vertrek naar de behoefte van onzen tjjd ge-
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bonwd, en uit liet oogiuuit vnn hygiëne, hoog vnn ver
dieping, zonder veel inwendige sprongen, groote lijsten 
enz., terwijl dit vertrek, volgens onze tegenwoordige be
hoefte, in verbinding is met een drie- of viertal zulke 
kamers op eene verdieping in elkander loopende, waardoor 
eene gewenschte luchtstroom, of wèl groote voorraad 
versche lucht steeds aanwezig zal zijn. Welnu, bij de 
geringste aanstooting, zoodaniger luchtmassn en luchtsoort, 
hetzij door de menschelijke stem, door eenig muziek
instrument, of door eenig geweldmnkend vast lichaam 
veroorzaakt, zal het geluid aldaar helder, zeer reson-
neerend klinken; (iu algemeene termen uitgedrukt; 

klinkt hard.") 
Nemen wij verder aan een vertrek van een bepaalde in-

houdsruimte, bijv. lengte 7 M., breedte 5 M., en een hoogte 
van 3i M., waarin, door een doelmatig toegepaste ven
tilatie, eene gewenschte frissche luchtsoort zal aanwezig 
zijn, dan zal men, in deze door vensters en deuren afge
sloten ruimte binnentredende, gewaar worden, daar niet 
alleen bij de minste krachtsaanwending goed hoorbaar te 
kunnen spreken, maar men zal, wanneer de waarnemer een 
resonnateur (gehoor-versterker) aan het oor brengt, zeer 
nauwkeurig den omloop of voortstuwing der aanwezige 
lucht kunnen waarnemen, terwijl hij het zeer zncht 
spreken of eenig geluid veroorznken, in de naastbij ge
legen vertrekken, (en deze dikwerf onder geheel andere 
omstandigheden verkeerende), duidelijk hooren of ver-
stnnn znl. 

Op de volgende wijze knn men zich ten duidelijkste 
overtuigen welke invloed de luchtsoort uitoefend op de 
intensiteit vnn het geluid. 

a. Door de genoemde afgesloten luchtruimte te vullen 
met frissche onbezwnngerde lucht. 

b. Door vulling met kolendamp. 
e. Door vulling met gewonen gasdamp. 
</. Door vulling met verwarmden waterstofdamp. 
Opmerkelijk is de meerdere of mindere kracht en hel

derheid van het geluid, welke men onder deze luchtsoort 
verwisselingen zal waarnemen, terwijl men bovendien 
zich die meerdere en mindere zwaarte van luchttrillingen 
duidelijk aanschouwelijk zal kunnen voorsteilen, door zich 
op het oogenblik van geluid-voortbrenging, te wapenen 
met eene of meerdere zeer gevoelige membranen. 

2C. Beschouwen wij thans de bestanddeelen in zulk 
eene afgesloten luchtruimte (vertrek) als voedingsmiddel 
tot bevordering van den klank (résonuauce) van het 
geluid aanwezig. 

Hoofdzakelijk heeft men hier op het oog de insoliditeit 
van de meeste der tegenwoordige gebouwen. Dat een 
groot deel van deze huizen maar al te zeer reden tot 

klagen geven, is een feit en behoeft geen nadere om
schrijving. En hoe komt dit? lteeds meermalen werd van 
wege de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
op hare vergaderingen of in het tijdschrift daarop gewezen, 
namelijk door speculatieven bouw of verkeerde zuinigheid, 
die bij vele bouwheeren of bouwers voorop staat. Hoe 
komt het toch dnt men de meeste gebreken die onze nieuwe 
gebouwen nnnkleven, uitgenomen eenige loffelijke uitzon
deringen, in onze nog bestaande oude gebouwen niet 
terug vindt? Enkel door de meerdere soliditeit welke 
daarbij is toegepnst. Wanneer een blok huizen, of zelfs 
een huis tegenwoordig gebouwd wordt, ncht men een 
éénsteens muur of die vnn zijn buurman voldoende; de 
balken? och, deze worden weggetimmerd; van boven een 
vloer, beneden een plafond, dus dnn komt het er zoo nauw
keurig niet op aan; ja, de behangsels direct op den muur. 
De gebouwen zijn klaar, worden betrokken, maar daar 
geeft onze buurman rechts een huiselijk partijtje, er 
wordt door kinderen gedanst, gezongen en men vreest elk 
oogenblik de stoelen van plaats te zullen zien veranderen, 
terwijl het geen inspanning kost de woorden, welke 
gesproken en uitgegalmd worden, te vernemen. Daar 
begint men, aan de andere zijde piano te spelen; dat 
instrument, anders zoo heerlijk, hindert ons en staat 
daarenboven tegen onzen muur (want deze éénsteensmuur 
is gemeenschappelijk!!) en nu bij nl dat leven, bij die 
»gehoorigheid" is het waarlijk in zijn eigen huis niet 
meer uit te houden, omdat de nevenbewoners eenige 
genocgelijke uren doorbrengen. Treurige, maar dikwijls 
te ondervinden waarheid, en wat hiertegen te doen : 

Kecren wij tot »het geluid" terug en wij zullen dan 
gelegenheid vinden op het vóór en tegen te wijzen. 

Als hoofdzaak met betrekking tot versterking van eenig 
voortgebracht geluid, vau welken aard dit ook zijn moge, 
staat onomstootbanr vast de constructie van den vloer 
van het vertrek. Die constructie staat gelijk aan den zang
bodem van een klavier of van eenig snaren- of slag
instrument. Daaruit blijkt reeds dadelijk, dut eene lichte 
balklaag en vloer de résonnnnce (klankbaarheid vnn het 
geluid) uitstekend bevorderlijk is, en men het niet over
bodig moet achten, een vergelijk te trekken tusschen de 
tegenwoordige of de vroegere wijze van samenstelling 
eener vloer. 

vindt men, bij de vroegere, zware hoofdbinten 
op kleine afstanden van elkander gelegen; 

2°. verder, daarop aangebrachte kinderbalkjes; 
3e. tevens was de houtsoort veelal eikenhout (zijnde 

eene slechte geluidgeleiding) of gaaf en dicht greenenhout; 
4e. deze basis werd daarenboven veelal belegd met 

dikke platen en, wanneer men een plafond verlangde, 
aan de onderzijde met hout of linnen bekleed. 
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Stellen wij daar tegenover de tegenwoordig gevolgde 
wijze, dan zal het verschil wel niet aangetoond behoeven 
te worden. 

Doch er is meer wat de résonnnuce en voortplanting 
van het geluid in deze zeer bevorderlijk is. 

Werpen wij een vluchtigen blik op de wanden en het 
plafond bij de tegenwoordige wijze van bouwen, waarin 
veelal die hinderlijke gehoorigheid in sterke mate aan
wezig is. Eene opmerking, als ingezonden stuk in bet 
Dagblad van 's Gravenhage, verdiend wel eenige aan
dacht; aldaar stond: »Veel wordt er in onzen tegen-
woordigen tijd geschreven en beproefd, tot bevordering van 
de voortplanting van het geluid," enz. doch zegt het 
verder: »met het oog op het veelvuldig en vervelend 
piano-getingel dat men in zijne respectieve woning van 
buren onophoudelijk moet aanhooren, zou ik de prijs
vraag wenschen uit te schrijven: welk middel kan er ge
vonden worden op de niet, althnns mindere voortplan
ting van liet geluid." 

Uit het oogpunt vnn hygiene, of zuiverheids-maatregel 
voor het gebouw, of wellicht zuinigheidshalve is het niet 
af te keuren, dat de behangsels direct op den muur wor
den aangebracht, doch voor het geluid wel. Het aan
brengen der behangsels direct op den muur, bevorderd nu 
wel niet zoozeer de voortplanting van het geluid, dan 
wel de reflection (terugkaatsingen) van het geluid. Met 
andere woorden : in zulke vertrekken klinkt alles scherper, 
harder, dan iu zulke waar de behangsels op linnen wor
den aangebracht, met eene tusschenruimte van den muur 
van + 3 c. M. Kamers behangen met gobelins, zooals 
soms eeii oude zaal nog aantoont, geven bovengenoemde 
nadeelen niet, alsook het tegenwoordig meer iu gebruik 
komend velours of fluweelachtig papier. 

Bezien wij nog even de tegenwoordige plafonds. Deze 
zijn in den regel scherp vierkant, vlak met een klein 
lijstje en ornamentje. De grondstof der plafonds is uit 
haren aard reeds zeer terugkaatsend voor het geluid, 
daarbij de naakte wandvlakten en glasvakkeu der ramen, 
dit alles te zamen genomen bevordert wederom de 
refractiën (brekingen) van het geluid. Dit kan aan
schouwelijk voorgesteld worden, 't Is daarom zeer wen
sehelijk dat het plafond zich geleidelijk uit de wand ont-
wikkele, met niet al te breede kroonlijst; dat het vlak
ke gedeelte door lijsten en paneelen verdeeld worde, en 
ornamenten van geen te groot relief worden aangebracht. 
Op doek geschilderde plafonds zullen echter nog beter aan 
het verlangde voldoen. 

b. Nog behoort op zich zelf beschouwd te worden de 
gehoorigheid van vertrek tot vertrek, van gebouw tot ge
bouw, al staan zij onderling in verband. 

Het geluid wordt door de luchtmassa's en zuivere 
luchtsoort, in elk aangrenzend vertrek voorhanden, ver
sterkt in helderheid (timbre) en kracht (résonuauce) en op 
verbazende wjjze in dc hand gewerkt, in betrekking tot 
de voortplanting van het geluid: 

l e . door de gebezigde poreuse zachte steensoorten; 
2C. door zachte houtsoorten, als vuren enz ; verder 

zink in plaats van lood, het zichtbaar aanbrengen van 
compositie buizen ten behoeve van gas- en waterleiding 
enz., bevorderen ten zeerste de gehoorigheid van vertrek 
tot vertrek. 

De gehoorigheid van gebouw tot gebouw vindt haar 
aanwezen in de navolgende oorzaken: 

le. dat de buitenmuren van geringe dikte zijn, eu 
als scheidingsmuur van twee gebouwen dienst doen; 

2e. dat de binten doorloopend, aan elkander gekoppeld, 
kop tegen kop gelegd worden. 

Het verdiend dus aanbeveling de scheidingsmuren niet 
gemeenschappelijk te bouwen, uitgezonderd wanneer zij 
zwaar of met spouw gemetseld zijn. De binten van elk 
huis dienen afzonderlijk gelegd en geankerd te worden, 
zoodnt de eene balk met eene andere van hot naaste 
huis, niet in aanraking komt. 

Ook dit kan aanschouwelijk voorgesteld worden. 

Tot verkrijging van mindere gehoorigheid, willen \vi\ 
nog het navolgende aanstippen: 

a. gewenschte evenredigheden in de afmetingen der 
inhoudsruimte van de vertrekken, in lengte, breedte en 
hoogte-afmetingen; 

b. binnenmuren van harde of holle steenen te bouwen; 
e. de wandstoffeeriugen aan te brengen op linnen 

met eenige tusschenruimte daarachter. 
d. De plafonds zooals hierboven werd aangegeven 

te behandelen en allo scherpo hoeken, groote sprongen 
en lijstwerken, te vermijden; 

e. de gas- en waterleidingen niet ongedekt aan te 
brengen; 

/ . de bintlagen en wijders alle materialen van gebouw 
tot gebouw geïsoleerd te houden; 

g. De vloeren van elk vertrek afzonderlijk eu niet uit 
eene lengte, gemeenschappelijk te maken; 

h. de ruimte tusschen het plafond en de daarop ge
legen vloer aan te vullen met isoleerende stoffen, of 
bij groote zalen daarin een tweeden vloer aan te bren
gen. De binten behooren niet te ver uit elkander 
te liggen; 

»'. de kelderverdiepingen tc wulven met holle of harde 
steenen. 

k. Als isoleerende stoffen (proef-ondervindinglijk op 
het geluid toegepast) te gebruiken: 
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le. Zaagsel en turf; 
2C. kurk-afval; 
3°. Slakkenwol; 
41'. Caoutchouc. 

Dc commissie hoopt hiermede aan de haar gestelde 
opdracht te hebben voldaan en een weinig te heb
ben bijgedragen om de middelen enz. aan te wijzen om 
de gehoorigheid in onze nieuwe gebouwen te voorkomen 
of te verminderen. 

De heer LELIMAN voegt daarbij, dat kokers, gas- en 
waterleidingen mede de gehoorigheid bevorderen. Ook 
gemeene muren, thans algemeen toegepast, vroeger onbe
kend, brengen het geluid over. Ook plafonds zonder 
hangers, waarbij de schrooten tegen de baddings (in 
plaats van bindten) zijn gespijkerd, bevorderen de ge
hoorigheid, wijl het geluid er door gaat. 

Zijns inziens behoeft dat gebrek bij soliden, goed in-
gerichten bouw, deugdzame materialen en afzonderlijke 
muren met voldoende snijding daartusschen, niet voor te 
komen. Alleen bij speculatie-bouw wordt dat gebrek on
dervonden en daarom zal daartegen niet veel te doen zijn. 

De vraag 2, luidende: 
Verschillende sleden in ons vaderland breiden zich nil; 

ten einde die uitbreiding regelmatig te doen geschieden, 
worden plannen ontworpen. Welke zijn de voorwaarden, 
waaraan die ontwerpen moeten voldoen ? 

De Voorzitter zegt, dat bij het opmaken van ont
werpen voor dc uitbreiding van steden, op het volgende 
behoort te worden gelet: 

1°. Het terrein waarop de uitbreiding zal geschieden 
behoort nauwkeurig te worden onderzocht, zoo wat de 
hoogte, ligging, bodemgesteldheid, wijze van afwatering, 
enz betreft; mocht dat onderzoek leiden tot de overtui
ging dat voor een gezonde bewoning, vooral met het 
oog op den waterafvoer, ophooging of in het belang van 
het verkeer, verlaging en nivelleeriug noodig is, dan be
hoort zulks vooraf te geschieden. 

2°. Voor goede aansluiting van de groote verkeers
wegen, zoo te water als te land, in de oude met de 
nieuwe stad, behoort te worden gezorgd. 

3°. Niet alleen indeeling van bouwblokken langs de 
ontworpen straten met betrekking tot de diepte, naar 
gelang die voor meer of minder betalende huurders of 
koopers zijn bestemd, maar tevens nauwkeurige overwe
ging van de wijze waarop uit die bouwblokkeu de faeca-
liën, het huis- en hemelwater zal kunnen worden afge

voerd, is noodig. Ten einde de middelen daartoe zooveel 
doenlijk te concentreeren, behooren onder het algemeen 
bestuur de gebouwen langs die wegen zoodanig te 
worden gesteld, dat de afvoer langs den natuurlijken weg 
ouder behoorlijke vallingen kan geschieden, door daartoe 
onder het beheer van het stadsbestuur te maken hulpmid
delen in de openbare wegen. 

4°. De breedte van de straten moet met het oog op 
de tegenwoordige eischen der hygiëne, zoo ruim worden 
genomen dat de minst breede 1 a l'/« maal de breedte 
heeft van het hoogst denkbare woonhuis aan die straat; 
voor de hoofdcommunicatie-wegen mag de breedte niet 
minder worden dan 20 M. 

De indeeling der wegen behoort zoo te geschieden, 
dat, zooals reeds te voren is gezegd, de aansluiting 
met de oude stad, gemakkelijk zij, maar tevens dat in 
de nieuwe wijken de voornaamste punten langs den kortst 
mogelijken weg worden vereenigd; een ceintuurbaan is 
daartoe aan te bevelen. 

Aau of langs die ceintuurbaan kieze men plaatsen 
voor open pleinen, markten, kleine plantsoenen, enz., 
ten einde eenige afwisseling te brengen in de eentoonige 
stads bebouwing. 

5°. Bij het verdeelen der bouwterreinen behoort vooral 
te worden gelet op de locale gesteldheid; breidt men een 
handelstad uit, dan heeft men natuurlijk op geheel 
andere zaken te letten dan bij het uitbreiden eener 
fabrieks- of gewone land-stad. 

In het eerste geval kiest men de plaatsen voor de 
handelsbeweging en het bouwen van daarmede in betrek
king staande inrichtingen, als magazijnen, pakhuizen, 
kantoren, enz. zoo dicht mogelijk aan rivieren, kanalen, 
enz., die met de hoofdvaarten gemeenschap hebben; te
vens moet er op worden gelet dat gemeenschap of aan
sluiting op korten afstand met den spoorweg voor die 
inrichtingen ge wenscht is. 

Bij het uitbreiden van fabriekssteden, heeft men zorg 
te dragen voor het kiezen van het voor de fabrieken te 
bestemmen terrein, opdat die geen hinder veroorzaken 
aan de bewoonbaarheid der omgeving. Er is dus acht 
te geven die inrichtingen zoo te stellen, dat bij den 
meest heerschenden wind de rook niet over de be
woonde streek worde geleid, voorts zij gezorgd dat het 
dikwijls vuile en soms hoogst nadeelige fabriekswater, 
kan afvloeien zonder schade voor de omwonenden, en 
dat het vervoer per as naar die fabriekswijk zooveel 
mogelijk worde geleid buiten de bewoonde stad. Het 
spreekt van zelf dat zoo mogeljjk, in verband met de 
vorige eischen, cene ligging aan bevaarbaar water en 
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nabij den spoorweg voor eene fabriekswijk is aan te 
bevelen. 

Nabij de handelsinrichtingen in het eerste geval of in 
het tweede, zoo na mogelijk nabij de fabriekswijk be
hooren de woningen voor de arbeiders te worden ge
vonden. In geen geval acht ik het intusschen wenschelijk 
de werklieden bepaald in buurten te concentreeren. 
De zamenwoning en het in aanraking brengen dier 
bevolking met de meer gegoede klasse, is wenschelijk en 
noodig. Het verdient dus overweging om b. v. de be
bouwing in den omtrek van de handelsbeweging of 
van de fabriekswijken zoo te regelen, dat langs de 
hoofdstraten de woningen voor de chefs en de hoogere 
beambten worden gevonden en onmiddelijk daarachter, 
in eene straat 2° of 3 e klasse, die van den arbeider. 
Er zij vooral gezorgd, dat zooveel mogelijk in de nabij
heid dier wijk eenig plantsoen komt, waarin de werk
man na volbrachten arbeid verpozing kan vinden. 

Het maken van lange rechte straten is uit een aeste-
tisch oogpunt tc veroordeelen, waar zulks niet noodig 
is, in verband met de handels- en fabrieksinrichtingen, 
moet de liniaal zooveel mogelijk worden vermeden. 

De heer LELIMAN beschouwd den heer VAN NIFTRIK in 
deze zaak als een autoriteit, omdat deze de ontwerpen, 
voor de uitbreiding van Amsterdam heeft opgemaakt. Hij 
herinnert aan een rapport over datzelfde onderwerp in Deel 
19 der Bouwkundige Bijdragen, waarvan de beschouwin
gen veel overeenkomen met de thans gegeven wenken. 

Hij verwijst naar de discussiën over dit onderwerp, 
gevoerd in de 8sU' Algemeene Bijeenkomst op den 3 l i c n 

Juli 1801, die geresumeerd leidden tot de navolgende 
voorschriften: dat de uitbreiding naar het Oosten en 
Westen moet geschieden; een goed verband moet be
staan tusschen het onde en nieuwe gedeelte, omdat men 
overal het nieuwe gedeelte boven de oude stad voor de 
circulatie verkiest; eene geweuschte breedte der voorname 
straten van niet minder dan 18 ii 20 M., die niet al te 
lang en om de 00 li 70 M. door een dwarsstraat moeten 
afgedeeld worden; bovendien overal trottoirs van 3 M . 
breedte; verder waterleidingen, gaslantaarns, verzonken go
ten, bornes-fontaines en van gemeentewege de noodige plaat
sen voor politic-bureaux, straatreiniging en brandblussching. 

Eene vastgestelde minimum hoogte der verdiepingen, 
waardoor onderaardsche kelders, die na de opname bewoond 
worden, geweerd zouden zijn. 

Verder diende op verschillende plaatsen een plein en 
tuinen anngelegd te worden, terwijl zitbanken niet te 
zuinig aangebracht moesten zijn. 

Men meende toen, dat eene bezoldigde Commissie noodig 
was om zulk eene uitbreiding te regelen, ter ontheffing 

van Stedelijke ambtenaren, die bovendien toch veel to 
doen hebben. 

Spreker deelt de practische gevoelens van den Voor
zitter en erkent, dat thans verstandiger dan vroeger 
wordt gehandeld. Immers do scherphoekige huizen, met 
veelhoekige kamers, waarvan Potgieter zeide: „Er is 
geen stad in Europa waar men meer gierende huizen 
ziet dan bij ons", vindt men niet meer zoo algemeen. 

De heer VAN DER TAS deelt mede, dat to 's Gravenhage 
weinig straten zijn van 20 M. breedte, de meeste zijn 
12 M. breed, doch dit is te weinig en daarin wordt 
dan ook niet hooger gebouwd dan de straat breed is. 

De 3° vraag, luidde: 
Is de meening gegrond, dat de Maatschappij tot Bevorde

ring der Bouwkunst te weinig voldoet aan hare roeping? 
Zoo ja, wal is tol verbetering te doen ? 

Daarover vraagt niemand het woord. 
Na herhaalde opmerking van den Voorzitter, die zegt dat 

het bestuur deze vraag gesteld heeft, om de leden op de 
meest onpartijdige wijze in do gelegenheid te stellen 
hun gevoelen te uiten en het bestuur op bestaande leem
ten of den weg tot verbetering te wijzen, wordt door 
niemand eenige mededeeling gedaan. 

Diensvolgens wenscht de heer LELIMAN de vraag te 
stellen, of door dat stilzwijgen mag worden geconstateerd, 
dat verreweg de meeste leden tevreden zijn met den 
gang van zaken, en de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst, zonder zich op den voorgrond te stellen, haar 
best doet om op kalme en bedaarde wijze te arbeiden en 
hare belangen tc bevorderen? 

Deze vraag is hem in den mond gelegd door 2 a 3 
leden die steeds klagen. Hij hoort die leden graag om
dat zij het bestuur wakker houden en zoo zij goede 
wenken geven, deze behartigd kunnen worden. 

Hij wenscht zelfs tegenwerking der leden, n.1. in dien 
zin, dat zij gegronde aanmerkingen maken die tot verbetering 
kunnen leiden. 

Wij zijn, zegt spreker, eene particuliere maatschappij 
die, zonder subsidie of invloed der Regeering, haar best 
doet voor de kunstbelangen van het algemeen. Tegen
werking en aanmerkingen, als die niet gegrond zijn, 
leiden tot verbittering. 

De vergadering geeft door herhaald applaus van hare in
stemming met het gesprokene blijk; waarop de Voor
zitter in behandeling brengt, 

de 4e vraag, luidende: 
Welke voor- en nadoelen zijn ondervonden bij het, in de 

laatste jaren toegepaste, groot formaat van nietselsteenen ? 
Door de Haagsehe Afdeeling is die vraag in handen ge

steld eener Commissie, bestaande uit de heeren D. VAN 
9 
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DEU TAS LZ., H. WESTUA JR. cu J . u. PFEIFFER, welk ver
slag door deu Leer UAUER wordt medegedeeld. 

De bedoelde metselsteeneu worden vervaardigd iu Duit
sche fabrieken en wel hoofzakelijk te Elberfeld, Cleef, 
Keulen en meerdere plaatsen. 

Zij hebben eene lengte van 0,26 M. bij eene breedte 
van 0,12 en eene dikte van 0,065 M. Evenals de stee
nen hier te lande, zijn ook deze grootformaat steenen 
van verschillende kwaliteit. De beste soorten die zeer 
deugdzaam en mooi van kleur (hetzij donker bruin of 
grijs) zijn, kosten franco Holland pl. m. ƒ 25. per dui
zend stuks. Een zeer goede kwaliteit, wat kleur en 
hardheid betreft, overeenkomende met onze miskleurige 
hardgraauwe waalsteenen, worden voor ongeveer ƒ 1 9 per 
duizend, franco Holland, geleverd. 

Van bovenbedoelde heeft men ruim 400 stuks, per 
M ' metselwerk, noodig. 

Het behoeft verder geen betoog dut de prijs, vooral 
bij groote partijen, nog al aanmerkelijk minder is dau 
van ons Nederlaudsch fabriekaat, en wij aarzelen dan 
ook niet te verklaren en als onze meening uit te spreken, 
dat deze steenen, inzonderheid voor fundeeringen en bin
neninuren, zeer zijn aan to bevelen, zoowel uit een con
structief als economisch oogpunt. 

Het lijdt toch geen twijfel dat men, door de groote 
afmeting der steenen, stevige muren verkrijgt, terwijl het 
uit een economisch oogpunt beschouwd, zeker is, dat 
men per M 3 ongeveer >/, gedeelte minder metselspecie 
noodig heeft dan bij de gewone Waal- Rijn- of IJsselstee-
nen, en dat de werkman een kubiek Meter van deze groote 
steenen, zijude 400 stuks, ongetwijfeld vlugger dan een 
kubiek Meter Waalsteenen, zijude 720 stuks, zal verwerken. 

Voor een netten voorgevel van een woonhuis of ander 
kleiu gebouw meenen wij zo echter niet te mogen aan
raden, maar prefereeren daartoe onzen, zoo keurigen, 
Waalsteen. 

Eerstgenoemde toch is te groot van vorm voor kleine 
penanten en zou daarom zeer plomp staan. 

Iets anders is het dezen vormsteenen te bezigen voor 
belangrijke groote gebouwen, waarbij die vorm als 't ware 
eenigzints bij de groote massa behoort. 

Wij ineenei: echter bij het gebruik daartoe alsdan te 
mogen aanraden, nimmer fijn gesneden voegen — maar een 
goed volgezette platte voeg — te bezigen. 

De fijne voeg toch staat te teer voor dezen zwaren steen. 
Voor restauratie van oude bouwwerken, waaraan dik

wijls de zoogenaamde reuzenmoppen zijn gebezigd, komt 
deze steensoort zeer goed van pas. 

Daar de steenen machinaal worden vervaardigd kan 
men ze zeer spoedig na de bestelling bekomen; zeker 
binnen een tijdbestek van 5 il 6 weken. 

Behalve de bovengenoemde soorten worden er nog stee
nen vervaardigd van grootere afmeting en wel in de 
fabriek van den heer ZIMMERMAN te Nierslei». 

Deze hebben de afmeting van 0,28 bij 0,14 M. en 
eene dikte van 0,06 M. 

De kleur daarvan is licht bont, de kwaliteit minder 
goed en de prijs franco Holland ongeveer ƒ 45 per dui
zend. Evenwel is het zeer gewaagd hiervan eene bestel
ling te doen als meu ze spoedig noodig heeft, daar het 
maanden kan duren eer men de steenen ontvangt. 

Om verschillende redenen meenen wij dus het gebruik 
van de laatstgenoemde zeer te moeten ontraden. 

De eerstgenoemde steensoorten worden, inzonderheid 
in Duitschland, zeer veel gebezigd. Wanneer men met 
den spoortrein Duitschland doorreisd, ziet men verschei
dene stations aan den spoorweglijn daarvan gemetseld. 

Zijn we wel ingelicht dan wordt het nieuwe Rijks
museum te Amsterdam geheel van dezen steensoort opge
trokken en mag dus voorzeker als de eerste groote 
proef mot dezen steen iu ons land, worden aangemerkt. 

Wij twijfelen echter niet of voor een dergelijk ge
bouw zal het blijken dat die keuze juist geweest is, wan
neer n.1. de poreusheid, die men bij sommige soorten 
dezer steenen aantreft, geen schadelijken invloed op het 
gebouw uitoefent. 

Hiermede vermeoneu wij aan onze opdracht, naar ons 
beste weten, to hebben voldaan en eindigen met den 
wensch dat, door het gebruik der buitenlaudsche groot 
formaat steenen en alzoo door de concurrentie met onzen 
Waal- Rijn- Usselsteen, de gelegenheid zal aanbreken, 
de prijzen van ons Nederlandsch fabrikaat te verlagen, 
en dat de Nederlandsche fabriekanten besluiten mogen 
deu vorm hunner steenen tc vergrooten of althans die 
tot de vaste, bekende afmetingen van voorheen en tot 
eenheid terug te brengen, waardoor het middel zal gebo
ren worden om onzen ouden roem der baksteenfabricatie 
te handhaven, ook inzonderheid om de concurrentie van 
het buitenland het hoofd to bieden. 

De Voorzitter zegt dat onder de voordeeleu van het 
groot formaat van metselsteenen zijn te rangschikken: 

le. Minder verbruik van metselspecie bij sterker werk; 
minder voegvlakte in dc dagzijden en bijgevolg minder kos
ten van onderhoud, bij minder kans van inwatering; deze 
voordeeleu zijn natuurlijk gegrond op de onderstelling dat 
de steen van groot formaat even goed gevormd en van 
gelijke deugdelijkheid is als die vau kleiner formaat. 

2". Vlugger en bijgevolg goedkooper werk uit steen 
van groot, dan dat van klein formaat. 

Bepaalde nadeelen weet ik van het groot steenformaat 
niet aan te wijzen dau deze: 

a. dat ze weinig gelijkmatig van kleur zijn en dus 
voor gevels vrij bont werken. 

h. dat zij niet geschikt zijn om te kunnen worden ge
bruikt bij het restaureeren van gebouwen van het oude 
steenformaat opgetrokken. 

c. dat het bepalen van muurdikten minder gemakke
lijk wordt gemaakt, omdat uit de grootere lengte- en 
breedte afmetingen volgt dat de muren, bij een halveu 
steen meer of minder, allicht eenige centimeters dikker 
of dunner worden dan men verlangd. 

Bij twee verschillende gemeentewerken te Amsterdam 
toegepast, is mij het volgende gebleken. 

Voor het bouwen van een duiker door de Marnixkade 
bij de Raampoort zijn aangevoerd tweeërlei soort van 
steen, groot formaat, als: klinkerts voor buitenwerk en 
hardgrauw voor het achtergedeelte der muren; de steen 
«•elevcrd door den agent A. W O L F F te Amsterdam, is lang 
0.255, breed 0.1225 en dik 0.065 M. Voor eene stère met
selwerk werden gebezigd 425 stuks steen en 0.215 stère 
metselspecie; voor de laatste was noodig 0.375 stère 
drooge stof in verhouding vau 2 deelen hydraulische kalk 
op 1 deel Dordschen tras. 

Een bekwaam metselaar verwerkt in 10 uren werkens 
1500 steenen en maakt alzoo in dien tijd 3.529 M 3 . 
metselwerk. 

Een steendrager kan niet meer dan gemiddeld 9 steenen 
dragen. 

Bij den bouw van het stoomgemaal te Zeeburg wor
den ook tweeërlei soort groot steenformaat, eveneens 
klinkerts en hardgrauw, gebezigd; de steen, hier geleverd 
door K I E V E I , en D A U T E L M A N te Duisburg, is lang 25.60 
cM., breed 12.4 en dik 7.5 cM. 

Voor eene stère metselwerk worden gevorderd 400 
stuks en 0.275 M s . metselspecie, zamongestcld uit 0.540 
stère drooge stof, in verhouding van 3.6 deelen hydrau
lische kalk op 1.80 deel Dortschen tras. 

Een metselaar verwerkte hiervan 1600 steenen (4 M \ 
metselwerk) in 10 uur werkens. 

De heer SANCTIES verwondert zich dat hier minder 
specie noodig was, omdat op het vlak der steenen ter weers
zijden diepe groeven zijn die specie opnemen, en die hoe
veelheid op 0.400 M 3 . bij gewone steenen wordt gesteld. 

De 5C vraag luidt: 
Verdient liet aanbeveling, dat de Maatschappij tol Bevor

dering der Bouwkunst in het vervolg belooningen toekent 
voor uitgevoerde bouwwerken, die wegens bijzondere kunst
waarde uitmunten ? 

De heer BAUER leest het verslag voor, door de Hnag-
sche Afdeeling in handen gesteld van de heeren c. V L A A N 
DEREN en A. p. VAN DAM AWZ. luidende: 

Om deze vraag goed to beantwoorden, acht de Com
missie het niet ondienstig een definitie tc geven wat bij 
bouwwerken onder kunstwaarde moet verstaan worden. 

Naar het oordeel der commissie moet een gebouw, om 
aanspraak op kunstwaarde te kunnen maken, onder an
deren, aan de volgende eischen voldoen : 

l c . Moet van do beschikbare ruimte zooveel mogelijk 
partij getrokken zijn om, met het oog op eene doelma-
matige inrichting, het gebouw aan zijne bestemming te 
doen beantwoorden. 

2e. Moot de constructie, door bet aanwenden van de 
meest doelmatige materialen, voldoen aan de eischen 
van soliditeit gepaard aan eenvoud en gepaste zui
nigheid. 

3e. De stijl waarin het gebouw ontworpen is moet 
in overeenstemming zijn met den aard van het gebouw 
en de omgeving waarin het geplaatst is, terwijl van orna
mentatie en lijstwerk alleen gebruik worde gemaakt tot 
opsiering der constructie. 

4U. Moet de bewerking der constructie en decoratie 
aan alle eischen van goed en artistiek -werk voldoen. 

De ontwerper van een gebouw, dat aan bovenstaande 
voorwaarden voldoet, zou zeer zeker eenige belooniug ver
dienen, doch de groote moeielijkheid om aan het denk
beeld in vraag N°. 5 opgesloten uitvoering tc geven zal 
wel oorzaak zijn dat dit tot de vrome wenschen blijft 
behooren. 

De commissie gaat uit van de onderstelling dat de 
bcoordeeling zal geschieden en de belooningen zullen wor
den toegekend door do Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst en stelt daarom, als de minst kostbare 
en met het oog op een goeden uitslag meest ge-
wonschte wijze van bcoordeeling, voor: »dat de corres
pondenten der maatschappij niededeeling zullen doen aan 
het Hoofdbestuur wanneer huns inziens, in hunne afdee
ling, een gebouw is gesticht dat op eene belooniug 
aanspraak zou kunnen maken. 

Het Hoofdbestuur benoemt na de ontvangst dier ken
nisgeving, een jury van minstens drie en hoogstens vijf 
ledeu zooveel mogelijk uit de naaste omgeving der plaats 
waar het gebouw is gesticht, doch niet uit de plaats 
zelve, om den naijver, die er helaas zoozeer hoerscht 
onder de beoefenaars der kunst, tegen tc gaan. 

De juryleden genieten voor de opoffering van hunnen 
tijd een billijke schadevergoeding. 

Door telkens een jury te benoemen voor elk gebouw, 
zal de eenzijdigheid in de beoordeeling vermeden worden, 

9» 
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die men in den Ruad van Rijksadviseurs zoo sterk 
verwijt. 

Wat den aard der belooningen aangaat deze zouden 
kunnen bestaan in geldelijke toelagen, medailles of ge
tuigschriften. 

Tegen de beide eerste wijzen van beloouen bestaat het 
bezwaar, dat voor werken van meerder of' minder be
lang, het bedrag der toelage of de waarde der medailles 
grooter of kleiner zou moeten zijn; bijvoorbeeld percents 
gewijze berekend over de bouwkosten en volgens eene 
daartoe te maken tabel. 

De kosten zouden echter vrij belangrijk zijn, waar
door slechts weinig belooningen toegekend kunnen wor
den, hetgeen onvermijdelijk den langzamen dood der 
zaak zou tengevolge hebben. 

Het uitreikeu vau getuigschriften houdt bovengenoemde 
vraag niet in, en zou, volgens het oordeel der com
missie, de eenig praktisch uitvoerbare wijze van beloouen 
zijn. 

Resuineerciule komt de commissie tot het besluit dat 
het toekennen van belooningen voor uitgevoerde bouwwer
ken, die door bijzondere kunstwaarde uitmunten, allezins 
aanbeveling verdient, doch de daaraan verbonden bezwaren 
zoo groot zullen zijn, dat zij betwijfelt of met kans 
op een goeden uitslag de zaak tot stand zal kunnen 
komen. 

De heer FOL betwijfeld of het goed zou ziju dat de 
zaak van de Maatschappij van Bouwkunst uitging, hoe
zeer hij het toekennen van belooningen goed acht. Als 
voorbeeld wijst hij op Brussel, waar de Gemeenteraad 
een som van 100.000 francs heeft uitgekeerd aan hen, 
die langs de nieuwe Boulevards, de mooiste huizen ge
bouwd hebben. 

Zijns inziens moet de gemeente eeue som vaststellen 
voor dat doel eu dan is deze productief, want dan komen 
er mooie gebouwen. 

Ziet men de uitbreiding onzer steden, vooral te Rotter
dam, dan is het bedroevend gesteld en zouden beloonin
gen goed werken om te voorkomen, dat langer zonder 
Architect gebouwd wordt. 

De heer SANCIIES wijst op de moeielijkheid der be
antwoording dezer vraag, die tweeledig is: van gemeente 
wege vindt hij het beloouen natuurlijk omdat mooie huizen 
deftige bewoners uitlokken, die hooge belastingen kunnen 
betalen — vanwege de Maatschappij acht hij de vraag 
moeielijker, omdat de som voor het bouwen der woningen 
beschikbaar, wel in aanmerking bij de beoordeeling dient 
te komen: een duur huis kan toch meer artistieke 
waarde bezitten dan een minder kostbaar. 

De heer FOL zegt dat te Brussel ieder kan bouwen 
zooals hij wilde, zoodat een eenvoudig gebouw, dat in 
overeenstemming met de behoefte en in sierlijken vorm 
is gebouwd, soms bekroond werd. 

De Voorzitter herinnert dat de vraag luidt: wat de 
maatschappij zal doen en geenszins gemeentebesturen 
of anderen. 

Aan den heer SAXCUES merkt hij op, dat alleen de 
kunstwaarde van het gebouw, zonder de werkelijke kos
ten, hier in aanmerking dienen te komen. 

In beantwoording der gestelde vraag, zegt de Voorzit
ter dat menigeen zeker met hem die vraag bevestigend 
zal beantwoorden, doch even verlegen zal staan met de 
wijze waarop het middel behoort te worden toegepast. 

Het uitschrijven van prijsvragen, bedoeld bij art. 29 
onzer wet, acht ik bepaald nuttig, doch het zal mij wor
den toegegeven, dat voor de medewerking daaraan ge
woonlijk slechts de gelegenheid voor jeugdige beoefenaars, 
pas beginnende bouwkunstenaars open staat, die bij jeug
digen vlijt en moed den tijd kunnen vinden om dien te 
besteden aan werk dat geen fiuontieel voordeel geeft. 
De oudere architecten dikwijls onder den druk van veel 
werk en grootere zorgen kunnen daaraan zelden mede 
doen eu het gevolg daarvan is dat vooral voor de groote 
vraag zelden de uitgeloofde prijs wordt toegekend, om
dat in de meeste gevallen onrijpe vruchten worden aan
geboden van jongelieden die, bij een vaak uitmuntenden 
aanleg, de ervaring missen om hunne plannen, wat de 
construction betreft, naar den aard uit te werken. 

De werkzame architect bij ons is dus van de erkenning 
zijner kunstvaardigheid door eeu groot deel zijner 
collega's, die ziju werk niet kunnen gaan zien, uitge
sloten. 

Het aangeboden middel om die onbekendheid te doen 
ophouden zal worden verkregen wanneer de maatschappij 
zulke bouwwerken in teekening met beschrijving wereld
kundig maakt. Bovendien zie ik in het bewandelen van 
dezen weg het voordeel voor de maatschappij dat hare 
uitgaaf van boek- en plaatwerken in waarde zal toenemen. 

Met dit alles is intusschen geen antwoord gegeven op 
dc vraag »hoe is het denkbeeld praktisch uit te voeren"? 
Met betrekking daartoe geef ik het volgende ten beste. 

De maatschappij uoodigt, betzij jaarlijks of om de twee 
of drie jaren, de Nederlandsche bouwkundigen uit om, 
onder toezending van teekeuingen van uitgevoerde wer
ken, te dingen naar den uitgeloofden prijs voor bouw
werken van kunstwaarde. 

Elk der mededingers zal bij de inzending van stukken 
opgeven de namen van hen die hij als juryleden wenscht 
te zien toetreden. Lit die opgegeven personen kiest het 
bestuur een vijftal waarop zich de meeste stemmen heb-
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ben vereenigd of vult die commissie tot gezegd getal aan. 
De commissieleden onderzoeken elk voor zich de inge

komen stukken en hebben vrijheid om, hetzij elk afzon
derlijk of te zamen, de uitgevoerde bouwwerken te gaan 
zien en brengen daarna te zamen aan het bestuur een 
gemotiveerd rapport uit, waaruit zal moeten blijken of en 
aan wien de prijs kan worden toegekend. 

De heer VAN ETTEOER meende dat deze vraag niet ge
steld bad moeten worden, doch na de mededeelingen ge
hoord te hebben is hij tot andere gedachten gekomen; 
inmiddels vreest hij dat geen uitkomsten — wel groote 
moeielijkheden door die belooiiingen zullen verkregen worden 
en daarom zal hij de vraag ontkennend beantwoorden. 

De Voorzitter merkt op dat zonder motieven dit be
sluit niet kan beoordeeld worden; zijns inziens kan eene 
commissie van beoordeeling wel deugdelijk tot een goed 
resultaat leiden. 

De heer I.OOISEN, kan zich niet vereenigen met het 
Verslag der commissie omdat hij het minder wenschclijk, 
ja kleingeestig acht eene belooning te geven aan bouwkun
digen, wien het uit het oogpunt der kunst en voor hunne 
voldoening reeds eene ruime belooning moet ziju, een 
mooi gebouw tot stand gebracht te hebben. 

De Voorzitter is dit niet eens met dien spreker, omdat 
niet iedereen het werk kan gaan zien waarop de aan
dacht, door de belooning, wordt gevestigd. Evenmin als 
het eene beleedigiug is voor den schilder dut zijn werk op 
de tentoonstelling wordt bekroond, kan het voor den 
bouwkundigen onaangenaam zijn zulk eene onderscheiding 
te ontvangen. 

De heer LELIMAN meent dat de vraag hier wel bespro
ken mag worden en heeft de discussie met belangstel
ling gevolgd. De belooningen hier bedoeld zullen, met 
het oog op de maatschappelijke kas, niet in geld maar 
in een certificaat moeten bestaan. 

Van de toepassing verwacht hij eene bron van onte
vredenheid en jalousie. Het beoordeelen vau verschillende 
ontwerpen, van ongelijken waarde en omvang, is niet 
doenlijk en zou leiden tot het verdoelen iu klassen der 
verschillenden gebouwen. 

Hij deelt het gevoelen van den heer SANCIIES dat wel 
degelijk de innerlijke waarde van het gebouw en de wijze 
waarop het ontwerp is tot stand gekomen, dient beoor
deelt te worden. 

Daar dit niet ligt in de uitgebreidheid van het ge
bouw, is het steeds moeielijk in eeu soortgelijk mengel
moes eene beoordecling cn uitspraak te doen. 

Intusschen ligt in de vraag veel goeds en denkt spreker 
daarbij aan de Maatschappij Arti et Amicitiae, die 
even als deze Vereeniging Z. M. den Koning tot Be
schermheer heeft. Wenden wij ons tot den Bescherm

heer, die een fijn kenner vau de Bouwkunst is, met het 
verzoek een of meer medailles voor dat doel af'tcstaan. 
Daardoor zou de belooning op nog hooger standpunt 
gebracht worden en voor den Bouwkunstenaar meer waarde 
hebben! 

Spreker merkt nog op dat de mededeelingen omtrent 
Brussel hier niet toepasselijk zijn, omdat dóór de on
dergrond bijna voor niets is gegeven, terwijl bij ons 
daarvoor schatten worden betaald. Rekent men Vi voor 
aankoop van het terrein, "s voor den bouw onder den 
grond, dan blijft bij ons slechts * A van het kapitaal 
disponibel, dat in Brussel bijna geheel voor den bovenbouw 
kan bestemd worden. 

De heer K O K vraagt of de kunstwaarde alleen uit een 
artistiek oogpunt zou beschouwd worden, en of het in 
de bedoeling lag, uitsluitend gebouwen dan wel ook wa
terwerken te beloonen? 

De Voorzitter acht het wenschelijk dat de belooning 
geschiedde, voornnmeiilijk uit een aesthetisch oogpunt, 
maar dan ook toegepast op bruggen eu alle andere bouw
werken. 

De heer FOL herinnert, dat een vorigen spreker het 
kleingeestig vond eene belooning aan den Bouwmeester 
toetekennen. Gaat dit van dc Maatschappij uit, dan zal 
die belooning zeer gering zijn en niet veel gevolg geven. 
Volgens het voorstel van den heer LELIMAN ZOU die be-
loouing meer de aandacht trekken van het publiek en 
op den persoon, zoowel als op het bouwwerk, gevestigd 
worden. 

Wijl hierdoor kunstsmaak kan bevorderd en het publiek 
meer gewend worden niet langer zonder hulp van een 
architect te bouwen, zou hij de zaak willen ondersteunen. 

De Voorzitter stelt eene korte pauze in, gedurende 
welken tijd aan de leden de gelegenheid wordt verschaft 
het kabinet van schilderijen, op de bovenzalen, te be
zichtigen. 

Ten VU uur wordt de Vergadering heropend en deelt 
de Voorzitter mede, dat door de welwillendheid van de 
Utrechtsche Afdeeling, eenige nieuwe en merkwaardige 
bouwwerken, en Musea door de leden kunnen bezichtigd 
worden, terwijl de heer WITÏEVEEN zich bereid heeft ver
klaard »de Ambachtschool" te laten zien. 

Bij het voortzetten der werkzaamheden wordt in be
handeling gebracht. 

De 0 e vraag, die luidt. 
Oj> veile wijze kan in ons lanil hel verband, tusschen ite 

bouwkunst en tie andere beeldende kunsten, verbeterd worden ? 
Bij monde van den heer MULLER, wordt medegedeeld 

het verslag der commissie (de heeren G. II. HAUER, II. J. 
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VAN DEN BRINK en MICHEL T. PHILIPS) in wier handen 
die vraag door de Haagsehe Afdeeling was gesteld, 
luidende: 

Als het resultaat van haar onderzoek meent de com
missie haar meening te mogen mededeelen, dat het 
verband- tusschen de bouwkunst en de zusterkunsten bestaat. 
Dit behoeft wel geen betoog, daar schoone en monumen
tale bouwkunst niet denkbaar is, zonder de medewerking 
van schilder- en vooral van beeldhouwkunst. Dat dit verband 
of wel de toepassing ervan in ons land zeer veel te 
wenschen overlaat is evenmin te ontkennen. De onbe
redeneerde aanwending van allerlei heterogene bouw-
versieringen, die zonder rekening te houden met stijl 
proportie noch met bestemming bij onze meeste nieuwere 
bouwwerken worden aangewend, zijn daarvan de veelvuldige 
getuigen. 

Hoe wenschelijk ook eene verbetering daarin zij, is 
deze in de eerste toekomst weinig te verwachten, 
zoolang toch — zelfs onder de beschaafde en hooge klassen 
der maatschappij van welke toch alleen belangrijke werken te 
verwachten zijn, behoudens eenige weinige prijzenswaar
dige uitzonderingen, zoo volkomen gemis aan goeden smaak 
en kunstzin voor bouw en beeldhouwkunst heerschen; zoo
lang deze zich op dat gebied tevreden stellen met die 
kunst- en karakterlooze gebouwen, door de minstbevocgden, 
en op gebied van smaak en kunst geheel vreemde bouw
meesters opgericht, dikwijls overladen met, zonder eenige 
stijlkennis, saamgeraapte ornamenten; zoolang zelf deze 
standen, om het salaris van eenen kundigen architect 
uit te winnen, zelfs de meest belangrijke bouwwerken op
dragen aan lieden die, zonder eenige kunst-opleiding, 
hun eenige kennis putten uit een paar modelboeken van 
een of andere ornamentfabriek; zoolang bet groote 
publiek zoo weinig begrip heeft van het schoone in 
de kunst, is bet niet mogelijk voor meer ontwikkelde 
architecten om, tot versiering hunner bouwwerken, 
de hul]) van bekwame beeldhouwers en decoratie schil
ders in te roepen, en zoodoende het verband tusschen 
de zuster beeldende kunsten meer en meer toetepassen. 

In dezen toestand werkelijk verbetering te brengen is 
eene kwestie van tijd en opvoeding. Hij het aankomende 
geslacht moet smaak en kunstzin worden aangekweekt 
in de kinderkamers cn de scholen. Het groote publiek moet 
leeren zien en vergelijken — worden opgewekt tot het be
zoeken van tentoonstellingen en muséa, het leeren en 
aanhooren van gezoude kritiek. Het zal dan goede kunst 
leeren waardeeren en daardoor zal het verband der schoone 
kunsten verbeterd worden. 

Laat ons dus trachten te zorgen dat een ieder de kunst 
leere liefhebbeu, haar bewondere, haar beoefene, haar 
beoordeele en dan kan het niet achterblijven of de 

bouwkunst zal, evenals vroeger, met de zusterkunsten 
hand aan hand gaan. 

De heer LELIMAN vermeent dat het antwoord kort, in 
twee woorden, kan gegeven worden, t. w. *door onderwijl". 

Het is zijn overtuiging : dat de bouw- beeldhouw- en 
schilderkunsten te zamen moeten gaan om menig belang
rijk werk goed uittevoeren. 

Hij betreurt het, dat aan de Rijks akademie te Amster
dam de bouwkunst van de leervakken is geschrapt, want 
overeenstemming van kunsten is daar voor alles noodig. 

Aan de Polytechnische school wordt de bouwkunst 
wel zeer volledig onderwezen, doch niet in verband niet de 
beide andere kunsten. 

Als een gevolg van zulk een toestand wijst spreker er op, 
dat aan het Museum te Amsterdam, de beelden door den 
bouwmeester zullen worden gemaakt. Dit keurt hij af in 
het belang der kunst, omdat bij monumentale gebouwen 
de drie kunstenaars te zamen moeten gaan en een ge
heel leveren. Dit had plaats bij den bouw van het Stad
huis, op den Dam te Amsterdam en nog altijd noemt hij 
dat gebouw een toonbeeld waarbij de bouw- beeldhouw
en schilderkunsten harmonieus hebben saamgewerkt. 

Dat gelukkig verband dor kunsten kan alleen verkre
gen worden door goed onderwijs, als door hem is bedoeld. 

De heer BAUER wenscht, dat het teekenonderwijs verplich
tend worde gesteld op alle scholen, om den smaak te ver
edelen en het oog te oefenen. Wat men op de school 
leert en in zijne jeugd ziet brengt men later in beoefe
ning, zegt spreker; evenzoo is het oprichten van lieder
tafels het gevolg van het verplicht zangonderwijs op de 
scholen. 

Van het onderwijs op de teekenscholen wordt gebruik 
gemaakt zoolang de jongens geen geld kunnen verdienen ; 
wel een bewijs, dat er geen prijs op wordt gesteld den 
smaak te verbeteren. Alleen verplicht teekenonderwijs 
kan zijns inziens gunstig werken. 

De heer LELIMAN vindt de ontwikkelde denkbeelden 
juist, doch de vraag heeft eene hoogere roeping. Niet 
alleen teeken- maar ook stijloefening is noodig voor den 
kunstenaar in het hoogste ressort. 

Hij wijst er op, dat o. a. voor zeker Academiegebouw te 
Leiden, ontworpen in den stijl der 17° eeuw, een beeld
houwer wordt gevorderd die geheel in dien stijl tehuis is. 
om het noodzakelijk verbond met den bouwmeester te 
geven. 

Hij de behandeling van de 7C vraag, luidende: 
Kan en mag het kunstonderwijs, zooals dit over het al

gemeen wordt begrepen, op ambachtsscholen, zooals die in 
Nederland bestaan, worden gegeven, 

vraagt het lid BAUER, hoe begrijpt men kunstonderwijs? 

Zijns inziens zou het antwoord moeten zijn? Neen, om
dat de tijd van drie jaren »op de Ambachtsschool" te 
kort is en de jongens niet genoegzaam ontwikkeld zijn. 

Door de Haagsehe Afdeeling is deze vraag inhanden 
gesteld eener commissie, bestaande uit de heeren o. H . 
BALER, J . H . LOOISEN en w. c F. BRESLER, wier verslag, 
door den heer VAN DER TAS, aldus wordt medegedeeld: 

De leden van bovengenoemde commissie zijn van mee-
ning, dat kunst-onderwijs, zooals dit in ons land over 
het algemeen wordt begrepen, niet tehuis behoort op 
de ambachtscholen, zooals die in Nederland bestaan. 
Daarvoor laat de verstandelijke ontwikkeling der jongens, 
tot die scholen toegelaten, teveel te wenschen over en 
is de leertijd te kort om zonder schade aan het eene 
gedeelte van het ouderwijs, het andere gedeelte uitgebrei
der te kunnen maken. 

Wel dient het den leeraren aanbevolen te worden, 
dat zij gedurende do lessen begrip en gevoel voor het 
schoone trachten op te wekken, dan zal dit, zonder een 
direct onderwijs, den jongens later ten goede komen en 
menigeen ten spoorslag strekken om, bij de beoefening van 
hun vak, de kunst toe te passen. 

Dat ook bij anderen de meeuing bestaat, dat de ambacht
scholen niet verder moeten gaan dan het elementaire 
gedeelte van het vak-onderwijs, blijkt uit een besluit 
genomen in do laatste zitting van het Internationaal 
Congres voor handel en indrustrie. Ecu dezer besluiten 
zegt: »het congres, overwegende dat de ambachtscholen 
terstond arbeiders moeten leveren, die bekwaam zijn 
om dadelijk op de nuttigste wijze te produceeren, drukt 
den wensch uit dat do ambachtscholen het elementaire 
onderwijs, zal aanvullen cn zorgen voor industrieel teeken
en technisch onderwijs, cn dat de practische werkzaam
heden der leerlingen plaats hebben onder de leiding van 
een, uit meesters en werklieden, zamen gestelden raad." 

Om bovengenoemde redenen meent de commissie als 
hare meening te moeten rapporteeren, dat rechtstreeks 
kunst-onderwijs niet op de ambachtscholen tehuis behoort. 

De heer LELIMAN vraagt, of de kunst niet moet zetelen 
iu het nederigste eu bij alle zaken en derhalve ook in al 
de modellen voor het onderwijs moet zijn toegepast? 

Waarom worden op de teeken- en ambachtscholen 
geen gocdo voorbeelden, zooals de Franschen die hebben, 
gegeven. Daardoor zouden de leerlingen op dc eischen der 
kunst leeren acht slaan en het onderwijs zeer bevorderd 
worden. 

De heer BAUER wil geene beschuldiging inbrengen te
gen Ambachtscholen, waar de bevordering van kunstsmaak 
zeer wenschelijk is. Hier is de vraag echter hooger ge
steld dan op een Ambachtschool kan onderwezen worden. 

De heer LOOISEN merkt den heer LELIMAN op, dat vol
gens het verslag, de ouderwijzers moeten gebruiken kunst 
modellen, doch geen kunst (zooals men die algemeen be
grijpt) moeten onderwijzen. 

De heer LELIMAN zegt, bestuurder te zijn van de eerste Am
bachtschool hier te lande en dat daar pleistermodellen, van 
zeker beroemd beeldhouwer gemaakt, zijn ontvangen, die 
slecht en bij het onderwijs niet te gebruiken waren. Hij 
brengt hulde aan de Regeering der Nederlanden, die thans 
de gelegenheid verschaft, om voor weinig geld, goede pleister-
modellen voor het onderwijs te verkrijgen. Deze modellen wor
den te Delft, onder leiding van ons verdienstelijk lid, den heer 
LACOMBLÉ vervaardigd en op aanvrage, overal verzonden 

De 8c vraag luidt: 
Is het niet beter goed te leeren conslrueeren en daardoor 

waarheid in hel karakter vau onzen bouw le erlangen, dan 
oude, ons min of meer bekende, motieven aan te bevelen? 

De heer BAUER zegt, dat de Haagsehe Afdeeling die 
vraag iu handen heeft gesteld eener commissie, bestaande 
uit de heereu J. F. METZELAAR, F. II. VAN MALSEN en i. 
VAN LITU JR. wier rapport, hierop neerkomt: 

De commissie is van meeuing, dat deze vraag onbe
antwoord moet blijven omdat de bedoeling van den stel
ler der vraag niet duidelijk is uitgedrukt, en zooals zij 
hier is gesteld, voor eene ernstige beantwoording niet 
vatbaar is. 

De commissie gelooft, dat het wenschelijker is, dat 
dergelijke vragen of niet werden gesteld, of althans zoo
danig, dat er duidelijker uit blijkt wat de bedoeling is. 

De heer LELIMAN verdedigt den steller van die vraag, 
omdat die tot zijn leedwezen hier niet tegenwoordig is. 
Hij vindt tot die vraag, vooral in deze dagen, veel aan
leiding, waarom ze dan ook niet met eeu paar woorden, 
als bij improvisatie te behandelen is. Spreker zegt, wij 
moeten denken, onzen smaak veredelen en onze gedachten 
uitdrukken, doch niet een oude stijl blindelings navolgen 
en motieven toepassen, die lang versleten zijn. 

Wij moeten trachten naar goede constructiën, terwijl 
in oude tijden waarheid in de constructiën weinig be
sloten was. 

Een gebouw moet van binnen en buiten waarheid be
vatten en volkomen overeenstemmen ot sluiten; de con
structie moet die waarheid aangeven. 

Daarom geen trap buiten het gebouw aangebracht; 
geen toren boven een trap die slechts naar eene verdie
ping gaat; geen kolommen gedragen door consoles of 
steenen krullen en uitbouwingeii aan trapgevels die alleen 
door ankers vastgehouden worden eu dergelijken onzin meer. 

Wijze lessen kunnen wij putten uit vroegere tijden 
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cn gebouwen, doch vele motieven moeten ons tot waar
schuwing zijn, omdat zij strijden tegen de kunstwaar
heid en de constructie-leer. 

De heer K O K deelt namens de Leidsche Afdeeling mede, 
dat ongetwijfeld moet toegestemd worden, dat aan goed 
te leeren construeeren de allerhoogste waarde is toe te 
kennen om waarheid en karakter in bouwwerken te 
erlangen. Waar de constructie de ordonnantie beheerscht, 
zal men geen kolommen op consoles plaatsen of com-
pleete hoofdgestellen op kolommen vierkant doen omgaan 
en daarop weder bogen plaatsen al ware het ook dui
zendmaal Italiaansch-renaissance; geen lijstgoten aan
brengen wanneer er geen dakschild aanwezig is; hoofd-
groepeeringen zonder zamenhang met de indeeling des 
gebouws te vermijden; zich niet schamen voor zichtbare 
ankeringen en schoorsteenpijpen ; afstand doen van hou
ten banden en gepleisterde schijnbare hoekversterkingen. 
Kortom waar constructie domineert, wordt niets overtol
ligs aangetroffen, maar heeft elk onderdeel recht van 
bestaan als gevolg van redegevende oorzaken, zoodanig 
dat ten laatste niets gemist kan worden, zonder het 
ensemble te benadeeleu en omgekeerd niets wordt aange
troffen, dat bij verwijdering geen nadeeligen invloed heb
ben zou op de duurzaamheid, doelmatigheid en schoonheid. 

Daar de werkzaamheden ziju afgeloopen en niemand 

meer het woord verlangt, zegt de Voorzitter dat hij zeker 
in den geest der vergadering handelt, als hij het bestuur 
van de Utrechtsche Afdeeling openljjk dank betuigd voor 
de welwillendheid waarmede het deze vergadering heeft 
geregeld en door het tentoongestelde, zoo sierlijk heeft 
opgeluisterd, 

De Voorzitter wenscht, dat deze Afdeeling, die nog zoo 
kort bestaat, voort moge gaan zich te ontwikkelen en 
door hare werkzaamheid kracht en leven te geven aan de 
Maatschappij, die ons allen ter harte gaat. 

Een woord van dank wijdt de Voorzitter aan de leden, 
die tegenwoordig zijn geweest en deelgenomen hebben aan 
onze beraadslagingen. Vooral de Haagsche Afdeeling brengt 
hij een woord van lof voor hare belangrijke werkzaam
heden, wier voorbeeld hij ter navolging aan do andere 
afdeelingen aanbeveelt. 

Ouder dankzegging aan de leden voor hun getrouwe 
opkomst en betoonde belangstelling sluit de Voorzitter 
deze bijeenkomst. 

Opgesteld, overeenkomstig de aanteeke-
ningen, gehouden op de 33" Algemeene 
bijeenkomst: 

In naam van het Bestuur, 

AMSTEEDAM,-September 1878. p. j . MOUTIIAAN. 

Secretaris. 
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MAATSCHAPPIJ TOT BETORDERING DER BOUWKUNST, 
Toelichtende Beschrijving-, 

behoorencle bij het on twerp v a n eene S Y N A G O G E voor eene groote stad, 

op <lo Pr i jsvraag uitgeschreven in het jaar 1876, ingezonden door den heer J. II. Si 1111117. Jr., te Amsterdam, 

(aan welk ontwerp een getuigschrift met / 250.— is toegekend.) 

(Plaat I tot III.) 

Het ontwerp is vervat in drie platen. 
1. Plan gelijkstraats. 
2. Voorgevel. 
3. Doorsnede over de lengte. 

De hoofdingang van de Synagoge geeft aan de west
zijde met eene breede stoep, toegang naar drie ingangen, 
waarvan twee secondaire, alle voor de mannen bestemd. 
In eene ruime dnnraan grenzende vestibule zijn ter 
linkerzijde knsten en aan de rechterzijde waschbekkens, 
privaten en urinoirs, aangebracht. Uit deze vestibule 
treedt men in den tempel, lang 59 Meter en breed 
30,70 M. De vrouwenkerk (gaanderij) aan de westzijde 
en langs de noord- en zuidzijde aangebracht, is ruim 
genoeg voor 500 zitplaatsen en door een balustrade vol
doende afgescheiden; de ingangen, aan de noord
en zuidzijde, zijn geheel afgescheiden van dien der 
mannen. 

In het midden des tempels is de Thebah geplaatst 
waarop nog, behalve voor den voorlezer, gereserveerde 
zitplaatsen aanwezig zijn. 

Het Echal aan de Oostzijde staat geheel geïsoleerd 
en bevat aan beide zijden voldoende ruimte tot het 
branden der traditioneele lamp, de twee lampen met 
zeven armen, enz. Rondom het Echal is een gang, die 
tevens do kleedkamer bevat voor den Opperrabijn en de 
bergplaats van kerkelijke sieraden. Het spreekgestoelte, 
waarboven klankbord, is aan een der hoofdpijlers ge
plaatst; gereserveerde zitplaatsen voor den Opperrabijn 
in de onmiddelijke nabijheid van het Echal, alsmede 
banken voor kerkmeesters, kerkbedienden en rouwbe-
drijvenden, liggen in het centrum der ruimte voor ker
kelijke plechtigheden. 

Behalve de zitplaatsen voor choristen en weeskinderen, 
bevat de tempel nog ruimte genoeg voor ruim 1500 
mannenplaatsen. Geheel afgescheiden van de Synagoge 
bestaat er ruimte voor den dienst, terwijl aan de noord
zijde aanwezig zijn 18 kerkelijke baden, verdeeld in 
eerste, tweede en derde klassen; elke klasse heeft 6 

reinigings- eu 6 kerkelijke baden, met afzonderlijke 
wachtkamer voor iedere klasse. Een lange corridor 
doorsnijdt het geheel, terwijl privaten, portierskamer en 
vertrekken voor de badvrouw en bedienden aanwezig zijn. 

Om het licht in dit gedeelte te bevorderen is de verdie
ping hoog genoeg en gaan de beschotwerken, tot af
scheiding van de verschillende baden, niet geheel tot aan 
de balklaag door. 

Aan den genoemden corridor grenst een trap naar de 
woning van den portier. Reservoirs voor den aanvoer van 
regenwater en naar de machinekamer zijn aan het andere 
einde aangebracht, zoomede de berging voor brand
stoffen, enz. 

Aan de zuidzijde bevinden zich dc trouwzaal en voor
synagoge, beiden toegang hebbende naar den tempel, 
terwijl er ook de woning van den parnassim met de secre
tarie en het archief, waarboven eene zaal voor zang
oefeningen en de woning van den bewaarder der ar
chieven, benevens privaten en urinoirs aanwezig zijn. 

In den ruimen kelder onder den tempel bevinden zich 
de calorifères, volgens het systeem van GENESTE en gebr. 
HERSCHEE uit Parijs, waarmede de verwarming door heete 
lucht geschiedt. 

Het gebouw is opgetrokken in metselwerk afgewisseld 
met Trierschen steen; de afdekking der zijgebouwen is 
met leien: ook de kolommen en hoofdpijlers, waar de 
toren op rust, zijn tot afwisseling opgetrokken van 
Thierschen steen en metselwerk. 

De geheele tempel dient beschilderd te worden in 
rijke verscheidenheid van de, in dien stijl, geschakeerde 
bonte mengeling van tinten en goud. 

De balustrade is van onderen van steen ; het staande 
werk van geslagen ijzer, dient verguld te worden. De 
trap om de Thebah, zoomede die naar het Echal is, 
evenals de geheele bevloering, van marmer mozaïk. 
Eindelijk zijn de banken van eikenhout, het spreekge
stoelte met het klankbord, alsmede het Echal, van Trier-
sche steen. 

De Ontwerper heeft getracht de constructie goed te 
10 
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doen uitkomen, terwijl het geheel is ontworpen in La-
tijnsch-Romannschen stijl, met inachtneming van het 
gebruik van onzen hollandschen metselsteen. 

Wat de symboliek aangaat duiden do twaalf' kolommen 

in dezen tempel, de twaalf stammen van Israël aan, 
terwijl de groote koepel die het geheel beheerscht, de 
eenheid van God svmboliseert. 

M E M O R I E V A N T O E L I C H T I N G , 
bij l iet ontwerp v a n een A B A T T O I R voor eene provincie stad, 

op de tweede Prijsvraag: uitgeschreven in het jaar 1876, ingezonden door den heer A. BROS, te Rotterdam, 

(aan welk ontwerp een getuigschrift met ƒ 100.— is toegekend.) 

(Plaat IV.) 

Het terrein, waarop het plan is ontworpen, heeft eene 
breedte van 80 nieter en eene lengte van 125 meter, 
grenst met een der smalle zijden aan het water en met 
de drie overige aan den openbaren weg. 

De hoofdingang is aan de westzijde, doch aan elk der 
lange zijden van het terrein is bovendien nog een af
zonderlijken uitgang. 

Ongeveer 40 meter van den hoofdingang, in het mid
den van het terrein, ligt het gebouw A, dienende tot 
slachtplaats en stallingen. Een gedeelte van het voorplein 
is door hekwerk ingesloten tot tijdelijke plaatsing van 
het aangevoerde vee, de runderen worden op de noorde
lijke helft aan ringen langs den muur en aan baliën ge
bonden, het kleine vee wordt op de zuidelijke helft in 
vakken door hekken afgesloten geplaatst. Op het voorplein 
wordt het vee door de keurmeesters onderzocht en ge
schiedt de taxatie voor de belasting. 

Over de geheele lengte van het gebouw voor slacht
plaats en stalling, loopt een breede gang of overdekte 
ruimte, waarlangs het vee naar de, voor iedere soort, 
bestemde stallen wordt geleid. De acht slachtkamers (u) 
liggen ten noorden van dezen gang, naar de volgorde in 
het programma bepaald; ten zuiden van don gang, te
genover iedere slachtkamer, is de stal (b) voor het vee, 
dat iu die kamer moot worden afgemaakt. Tot het onbe
lemmerd vervoeren van voeder, afval, mest, enz. enz. 
zijn in den gang sporen gelegd dio aan hot railsnet, buiten 
het gebouw, aansluiten. 

Tot bevordering der frischheid en koelheid der slacht
kamers en stallingen is de gang aan beide einden opon 
en hoog van verdieping; do overdekking is boven de 
nokken der aangrenzende bekappingen aangebracht en 
van eene, over de geheele lengte van den gang, door
loopemie ventilatickap voorzien. Bovendien kunnen de 

wederzijdschc vensters, hoog geplaatst tusschen de daken 
der nevengebouwen, tot meerdere luchtverwisseling bij 
warm weder geheel geopend worden. 

De slachtkamers hebben de opgegeven grootte, ongeveer 
5 bij 10 M. en zijn van den vloer tot onder de gewelfde 
zolderingen 5.30 M. hoog. De deuren zijn van roltoe-
stellen voorzien cn schuiven in nissen, die iu den muur 
zijn uitgespaard. 

De lichtramen hebben de gezamenlijke breedte der deu
ren en nissen, ze zijn gedeeltelijk met beweegbare glazen 
jaloezieën bewerkt, om met do luchtkokers in hot midden 
der kamers, de luchtverversching goed te kunnen regelen. 
De stand der ramen op het noorden en aan de overdekte 
plaats belet het binnendringen der zonnestralen in de 
kamers. 

De stallen hebben de grootte der slachtkamers, ieder 
ongeveer 50 M 2 . oppervlakte en zijn, zoowel van de over
dekte plaats als van den tegenoverstaandon zuidmuur, 
toegankelijk. De deuren zijn draaiend naar don stal, de 
vensters naast en boven de deuren zijn, evenals die der 
slachtkamers, tot luchtverversching ingericht; ook is voor 
hetzelfde doel iu iedere stal een luchtkoker met beweeg
bare kloppen aangebracht. 

Boven de twee slachtkamers en de twee stallen voor 
elke veesoort aangegeven zijn afzonderlijke zolders, alzoo 
in het geheel acht. Over het midden van ioderen zolder 
loopt een pad in de lengte van den zolder, waaraan de 
afdeelingen der verschillende slachters zijn gelegen, in 
welke elk zijn voorraad hooi, stroo, zijn gereedschap
pen, enz. kan borgen. Het ophalen van het voeder, enz. 
geschiedt aan den buitenkant. 

Het woonhuis van den directeur-administrateur (B) en 
het gebouw, dienende tot kantoren voor de administratie 
(C), zijn aan weerszijden van den hoofdingang aangegeven. 

Het woonhuis bevat op den beganen grond twee woon
kamers (IJ), een dienstvertrek (c), een spreekkamer (d) en 
oen keuken (c): op de bovenverdieping zijn vier slaapkamers 
(ƒ) met badkamer (ff) en een zolder. 

Het administratie-gebouw, heeft gelijkstraats het bureau 
voor het bestuur (b), een kamer voor onderzoek van het 
vleesch (c) met een bewaarplaats voor apparaten (d), een 
kamer voor de keurmeesters (ƒ) en een portiersvertrekje ; 
de verdieping kan tot woonverblijf van een geëmployeer
de worden bestemd. 

De portierswoning (D), aan den zuidelijken afsluitings
muur, bestaat uit een woonvertrek, keukentje, slaapka
mer en zolder, terwijl een vertrek voor een politiedie
naar daar ook aanwezig is. 

Tegen den noordelijken afsluitingsmuur is het gebouw 
dienende tot kantoor voor de ontvangst der belasting
gelden (E), bevattende een kamer voor den ontvanger, 
een voor de kommiozen en een portaal voor het publiek. 

Het gebouw (F) is bestemd tot verkoop van vleesch, 
huiden, enz. en ligt benoorden de slachtkamers. Hierbij is 
ondersteld dat het niet moet worden ingericht voor den 
kleinhandel — als vleeschhal — maar voor den handel 
in het groot, als ook voor dien in huiden, enz. Het 
gebouw (G) is bestemd voor reserve-stal, aan beiden zijden 
van het portaal: als de overige stallen ingericht kunnen 
zij naar gelang van omstandigheden voor verschillend 
vee dienstbaar gemaakt worden. 

De gebouwen tot bereiding vau vleesch- en afvalstof
fen, vinden hun plaats achter het slachthuis en zijn daar
van minstens 15 meter verwijderd. 

De inrichtingen dienen: 
a. tot het smelten van vet. 
b. T> » bereiden van vleesch. 
c. » » bewerkeii van pens, ingewanden en dergeljjken. 
De mestborgplaats is bij de pensorij aan het water 

gelegen en door een gangpad in twee deelen verdeeld, 
voor drooge en natte mestspeciën. 

Het machinegebouw, dienende om het water naar alle 
deelen van het abattoir te voeren, bestaat uit een 

kamer voor het stoomtuig, een ketelhuis en een kolen
bergplaats. De reservoir, waarin het water wordt opge
pompt, staat 13 meter boven de straat en heeft een 
inhoud van 30 M 3 . 

Op verschillende plaatsen zijn, vier gebouwtjes met 
waterbakken en privaten, alsook welpompen aangebracht. 
Op het afgescheiden gedeelte van het voorplein staat 
bovendien een drinkbak voor het vee. 

Tusschen het gebouw F en I is een afdak om de 
huiden, enz. ter verkoop uit te loggen on tusschen C en 

I O is insgelijks oen afdak aangebracht om de voertuigen 
der slachters te bergen. De stal O dient tot stalling der 
paarden dier voertuigen: daar is ook eene kamer, om 

' verdacht vee af te maken of af te zonderen. 
Wijders zijn nog op het terrein een brandspuithuisje 

en in dc nabijheid der gebouwen, bergplaatsen voor 
brandstoffen. 

De riolcering is met eene gestippelde lijn op het situa-
I tieplan aangegeven. 

De faecaliën worden in waterdichte vergaarbakken op
gevangen en van tijd tot tijd geledigd. 

De zinkputten zijn voorzien van losse emmers waarin 
de dikke stoffen achterblijven en dus gemakkelijk kunnen 
verwijderd worden. Nabij de mestborgplaats is een 
groote zinkbak om den door het riool mede gevoerden 
afval van hot voepleiu, uit de slachtplaats of uit de 
stallingen, te doen bezinken. 

De ontwerper heeft in het uitwendige der bestaande 
abattoirs geene kenmerkende overeenstemming kunnen 
ontdekken, om eene keuzo te doen voor den bouw
stijl van zijn ontwerp. Met toepassing hoofdzakelijk van 
het deugdelijk materiaal, dat ons land voor het bouwen 
zoo uitmuntend geschikt oplevert, heeft hij aan alles wat 
voor het doelmatige der gebouwen wordt vereischt, goede 
vormen on proportion getracht te geven en naar eenheid 
gestreefd zonder oontoonig te worden, ten einde een be-
hagelijk voorkomen voor het geheel te verkrijgen en waar
uit de bestemming der stichting blijken kan. 
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