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Twee nieuwe construction voor eene waterdichte sluiting 

van naar binnen draaiende ramen, met de onderdorpels der kozijnen. 
door E . J E L S M A , te U T R E C H T . 

Bij het nagaan der nieest-voorkomcnde construe- kwam het mij voor, dat bij vele samenstellingen de 
tien ter vereeniging van de onderdorpels van naar bin- hechtheid wel iets te wenschen overliet. Dit bracht mij 
nen draaiende ramen met de onderdorpels der kozijnen tot het samenstellen der construction, op Plaat A — D 
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voorgesteld, die door middel van de Bouwkundige 
Bijdragen, mijn vakgenooten ter kennisneming wor
den aangeboden. 

Er worden hier twee construction A — B en 
C — U medegedeeld. B en D stellen dc gesloten toe

standen van het raam voor, terwijl A en C de geopen
de toestanden aangeven. 

Bij de beide construction is a tie onderdorpel van 
het kozijn eu b de onderregel van het raam. In 
dien onderdorpel is eene groeve, en hierin een pas

send stuk van zoo weinig mogelijk aan werking 
onderhevig hout. Bij dc constructie A — B is dit 
stuk op cene der zijden van lcidcrtjcs, die in 
inkepingen loopen, voorzien, zoodat het noch naar 
het eene, noch naar het andere eind kan uitwij
ken. 

De verdere constructie bestaat nu daarin, dat het 
sluitingstuk zich ter bekwamer tijd op en neer kan 
bewegen. Immers, het raam zal gesloten zijn zoodra 
het losse stuk over den waterband op den dorpel 
komt te rusten, en open, als het met den onder
kant boven den vvaterband ligt. 

Beide toestanden kan men verkrijgen door de vol
gende inrichting. Een hefboom van de eerste 
soort, die zijn steunpunt in c, op het daar aanwezig 
pennetje, heeft, steekt met een arm door een in 
een plaatje gemaakt gat, dat aan het sluitingstuk 

aangebracht en daaraan gehecht is; terwijl de andere 
arm binnen het raam blijft cn dit voor het ter 
plaatse brengen van het beweegbare stuk dient. 

Hierdoor is reeds in 't ruwe het doel bereikt; 
want met dezen hefboom is het naar boven en be

neden brengen van het sluitingstuk, naar verkiezing> 

verkregen. De deelen d en ƒ dienen, om het een
maal omhoog gebrachte sluitingstuk op deze plaats 
en het weer naar beneden verplaatste in dien stand 
te houden, ook dan wanneer men het aan de bui
tenzijde met geweld trachtte op te lichten. 

In het plaatje dat in het raam is ingezonken, is 
namelijk eene vierkante opening gemaakt waardoor het 
haakvormig stuk d zich kan bewegen. Het klikje e 
aan dit haakvormig stuk d dient om het te ver 
naar boven gaan te verhinderen, terwijl het 
veertje ƒ het naar beneden vallen voorkomt, als-
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ook om het bij het sluiten van het raam naar 
boven te drukken. Het knopje g is nog aangebracht 
om bij het openen van het raam te worden gebruikt. 

De werking van alles is als volgt: 
Bij den geopenden stand van het raam, zooals die 

bij A is voorgesteld, drukt het veertje den buiten 
het raam aanwezigen hefboomsarm achterover, houdt 
dien in dezen stand en daarmede ook het sluiting-
stuk omhoog, Uit omhoog houden is noodzakelijk, 
om, bij het onverhoeds dichtdraaien van het raam, 

de samenstelling niet te beschadigen. Bij het sluiten 
van het raam wordt tegen den hefboomsarm gedrukt. 
Deze gaat hierdoor, als het raam op zijne plaats 
in het kozijn is gedraaid, omhoog, en door het 
veertje het haakvormig stukje d. Drukt men zoo 
lang, dat het haakje achter het plaatje springt, 

waaraan de geheele inrichting voor de beweging en 
sluiting van het sluitingstuk gehecht is, en waarmede 
deze aan het raam verbonden is, dan is de sluiting 
verkregen, die bij B is voorgesteld. 

Vóór het openen van het raam drukt men op het 
knopje g, waardoor het haakje vrij wordt. De hef

boomsarm kan nu achterover worden getrokken, in
dien het veertje dien niet reeds achterover drukt, 
waardoor de gewenschte stand verkregen wordt, zooals 
die bij A is aangegeven en boven toegelicht. 

Bij de tweede samenstelling is, evenals bij de 
eerste constructie, de onderdorpcl van het raam ge
bruikt om het verlangde te verkrijgen. Ook hier is 
aan de onderzijde in den dorpel van het raam eene 
ruimte gemaakt en daarin een sluitingstuk aangebracht. 
Dit sluitingstuk is echter in plaats van op en neer be
weegbaar, zooals dit bij de eerste constructie het 
geval is, op de einden der ramen, door middel van 
pennetjes, die voor het eind van het sluitingstuk hierin 
gemaakt zijn, draaibaar, doordien de pennetjes steken 
iu gaatjes in de veeren gemaakt, welke vóór de einden 
der ramen aangebracht en ingezonken zijn. 

Uit de teekeningen zal zeker duidelijk wezen, dat 
naar den stand van het draaibare sluitingstuk, het 
raam even gemakkelijk volkomen waterdicht ge
sloten kan worden, als het zonder eenig letsel naar 
binnen kan worden gedraaid. 

Hetgeen aangebracht is om de draaiing en sluiting 
op den verlangden tijd te doen plaats hebben, be
staat uit het stuk h, dat in den knop i eindigt, het 
plaatje k cn het hieraan bevestigde veertje. 

l iet plaatje k, dat van een vierkant gat is voorzien, 
is in den raamdorpel ingelaten. Dit vierkant gat is 
zoo groot, dat het stuk h, bij het heen- en weer
trekken, zich vrij daarin kan bewegen; h is met het 
eene uiteinde gehecht aan het in den dorpel draaibare 
sluitingstuk en hieraan beweegbaar door middel van 
den aan zijn 'eene einde gemaakten knoop, om het 
hierdoor gestoken pennetje, dat aan het sluitingstuk 
gehecht is. 

Door nu aan den knop te trekken, kan het slui
tingstuk zoover gedraaid worden, dat het met het 
hierin gemaakte sponninkje op den in den dorpel 
gemaakten band komt te rusten, waarna er niets 
meer in den weg is om het raam naar binnen te 
draaien. Evenzoo kan men, als het raam in het kozijn 
gedraaid is, door den knop terug te drukken, 
het sluitstuk in zijn waterkecrenden en sluitenden 
stand brengen. 

Verder dient het dichtst bij den knop aangebrachte 

klikje, aan het stuk h om in een gesloten stand 
van het raam het openen van buiten te beletten, 
waarvoor mede het veertje is aangebracht. Immers, 
hierdoor springt, als het raam gesloten en voldoende in 
de sponning gedrukt wordt, het klikje op zijne plaats, 
en is het sluiten bewerkstelligd. Het tweede klikje 
is aangebracht om als het raam open is, het sluit
stuk in den stand te houden, waarin het bij eene 
opening van het raam moet zijn. Ook nu doet het 
veertje denzelfden dienst als boven, namelijk om dit 
klikje veiliger op zijne plaats te doen zitten. Die 
blijvende stand bij een geopend raam is ook bij deze 
constructie noodzakelijk, aangezien ook hier bij moge
lijke dichtdraaiing cn als het sluitingstuk niet in 
dezen stand was, er beschadiging zou kunnen plaats 
hebben. 

Het zal ieder duidelijk wezen, dat voor waterdicht 
werk bij de beide samenstellingen de einden van 
de sluitingstukken zoover mogelijk in de sponingen 
van het kozijn moeten schieten, en dat bij dubbele 
ramen de waterdichte aansluiting wordt verkregen 
door bij de eerste constructie de einden van de sluit
stukken een paar centimeters lang op half hout over 
elkaar tc kepen, cn bij de tweede samenstelling ze ge
deeltelijk vlak tegen elkaar tc laten loopen cn gedeelte-
aan den achterkant met keep en lip te bewerken. 
Beter nog doet men bij de laatste constructie den 
aansluitingsnaad met een paar metalen plaatjes te 
dekken. 

Bij het bespreken dezer construction is verondersteld, 
dat de sluitingstukken van hout gemaakt zijn. Er 
zal niet op gewezen behoeven te worden, dat ze 
evengoed, zoo niet beter, van metaal, b. v. van 
gegalvaniseerd ijzer of zink, gemaakt kunnen worden, 
en bij het toepassen dezer construction bij licht werk is 
dit zelfs noodzakelijk. Bij de eerste constructie zal 
het dan noodig wezen, het sluitingstuk in een paar 
veeren te laten loopen, die in den raamdorpel inge
keept moeten worden. Daarbij zal het, voor het regel
matig op en neer bewegen van het sluitingstuk, van 
belang zijn, aan deze veertjes leidertjes, cn hiervoor 
keepjes in het sluitingstuk te maken, evenals bij de 
houtconstructie is voorgesteld. 

U T R E C H T , 

Augustus 1878. 
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De Kunstmatige Metselsteenen van de Kunstzandstecnfabriek. 

Dc kunstmatige metselsteenen door de Neder
landsche kunst-zandsteenfabriek in den handel ge
bracht, onderscheiden zich van den gebakken steen, 
behalve door hun volmaakt zuiveren vorm, in de eer
ste plaats daardoor, dat zij door den tijd cn door 
het blootgesteld zijn aan weer en wind, voortdurend 
in hardheid toenemen en derhalve niet verwecren. Iu 
de tweede plaats geven zij door hunne samenstelling 
aanleiding tot eene volmaakte verbinding van den 
kalkmortel, die tot het metselen niet die steencn ge
bezigd wordt, terwijl tevens bij het verwerken van 
dezen steen eene belangrijke besparing aan metsel
specie plaats heeft. De steenen nemen geen 1/3 
van het water op van den poreuschen baksteen en 
behoeven bij het verwerken niet nat gemaakt te 
worden, zoodat het metselwerk onmiddellijk droog 
is, waardoor vochtige muren en ongezonde woningen 
worden voorkomen. Wat hun weerstandvermogen 

naar onderstaande tafel van vergelijkende proeven, 
bij druk gedaan, en vaak herhaald in het bijzijn 
van deskundigen met steenen, die het maximum van 
verharding nog geenszins bereikt hadden. Eindelijk 
geven de steenen van den dubbelen gewonen waal-
vorm door die fabriek vervaardigd, voor zwaar werk 
niet alleen eene schoone en hechte verbinding, maar 
zij zijn tevens —afgezien nog van de groote specie-
besparing — zeer goedkoop, zoowel wat het te beste
den arbeidsloon als de kosten van den steen per 
kubieken nieter. De steen wordt geleverd in de na
tuurlijke grijze kleur, verder in het rood, en alle 
schakeringen van boerengrauw tot appelbloesem, in 
't geel en in 't blauw tot zwart, hebbende dezelfde 
kiezelzuurgehalte als de natuurlijke steen. 

Ook de protilstecnen en parketvloeren, zoomede 
de ornamenten van kunstznudstecn, worden gemaakt 
van hetzelfde mengsel als de genoemde metsel-

tegen verbrijzeling aangaat, daartoe verwijzen wij || steenen. 
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De Gemeentewerken te Dordrecht, 
door J . A. VAN DER KI.OES, Directeur der Gemeentewerken aldaar. 

III. De Verschwaterleiding in de Polderstad. 

Dc drinkwaterkwestie was tc Dordrecht reeds 
sedert eenige jaren aan de orde, toen ik in 1S73 
in mijne tegenwoordige betrekking werd geplaatst. 
In de Buitenstad en de Binnenstad voorzagen — en 
voorzien nog — de bestaande vloeiputtcn naar behooren 
in de behoefte aan drinkwater. De hoedanigheid 
van dat water laat betrekkelijk weinig te wenschen 
over, als het behoorlijk is gefiltreerd. In de Pol
derstad daarentegen werd de behoefte aan redelijk 
goed drinkwater hoe langer zoo dringender. 

Er bestond van de hand van mijn ambtsvoorgan
ger eene schets van eene drinkwaterleiding, die haar 
aanvang nemend in de Riedijkshaven aan het bo
veneind der stad, de Polderstad over hare geheele 
lengte zou doorloopen, om aan het benedeneind in 
de rivier (de Merwcde) te eindigen, en zoodanig zou 
zijn ingericht, dat zij in vervolg van tijd evenzeer 
zou kunnen dienst doen als hoofdleiding van een 
over de gansche stad uitgebreid buizennet tot ver
spreiding van drinkwater. De kosten van uitvoering 
van dat voorloopig ontwerp waren begroot op 
f 90,000.— Deze som werd vermeerderd tot 
ƒ 110,750 — nadat daarin door mij, ingevolge ont
vangen opdracht van het Dagclijksch Bestuur, was 
opgenomen het verleggen der prise d'eau tot in het 
Wantij (een open rivierarm aan het boveneind der 
stad). 

Het ontwerp werd in de Gemeenteraadsvergade
ring van den 24 Februari 1874 behandeld, doch 
alleen met dit gevolg, dat besloten werd de dis
cussie daarover voor onbepaalden tijd uit te stellen. 

De redenen, die tot dit raadsbesluit hebben geleid, 
waren mijns inziens zeer gegrond. De begrooting-
som stond namelijk niet in verhouding tot de te 
verkrijgen uitkomsten; want die belangrijke uitgaaf zou 

voorloopig enkel dienen om een deel der Polderstad 
te voorzien van rivierwater in ongezuiverden toestand, 
dus van geene betere hoedanigheid dan het water 
dat de bestaande vloeiputtten aan Buiten- en Bin
nenstad verschaffen, terwijl het uitzicht op eene 
drinkwaterleiding, zooals die, waarop Rotterdam 
tegenwoordig mag bogen, vooralsnog te gering mocht 
genoemd worden om de ontworpen waterleiding 
daarnaar in te richten. 

Als toen werd mij opgedragen, te onderzoeken 
of niet de Polderstad op minder kostbare wijze 
en zonder het oog te vestigen op het waar
schijnlijk onbereikbare, van versch water te voor
zien zou zijn. Dc uitslag van dit onderzoek was het 
ontwerp, dat hieronder is beschreven, en waarvan 
een gedeelte der werken den 259 , 1 ;" October 1875 werd 
aanbesteed, terwijl, toen dc goede uitslag van dit 
werk was gebleken, de aanbestedingen van het ove
rige den 19'1™ Maart 1S77, den l l d e B Maart 1S78 
en den 8 d c n Februari 1879 volgden. 

Bij al deze aanbestedingen was de firma P E N N & 

B A L D U I N alhier de minste inschrijver, aan wie het 
werk werd gegund; cn wel het eerste gedeelte voor 
ƒ 1S.420.—, het tweede voor ƒ 2S.000.—, het 
derde voor / 2,600.— en het vierde voor/1,490.—. 
De totaalsom der aanlegkosten bedraagt, met inbe
grip van de herhaalde herstelling der beschadigde 
bestratingen en alle bijkomende werken, ongeveer 
/ 58,340.—. 

Dc waterleiding trekt haar water uit de Spuihaven 
(den lezers der Bouwkundige Bijdragen bekend uit 
mijne beschrijving van het bemalingsplan der ge
meente, voorkomende in het 24 c deel van dit tijdschrift) 
en wel door middel van drie prises d'eau, successie
velijk gelegen bij de Jorisbrug, de Vriesebrug cn 
de Johan dc Wittbrug. Zij strekt zich uit (zie 
Plaat 1) over den St. Jorisweg, een gedeelte van 
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den Vriescweg, de Johan de Wittstraat en den 
Spuiweg, allen uitkomende op den Singel, door
loopt dezen van den Noordendijk tot den Spuiweg, 
en voorziet door hare vertakkingen ook gedeeltelijk 
het pad langs den binnenkant van den Noorden-
dijk, het Kasperpad, het Kromhout en het bouw
terrein der gemeente in de voormalige Schutterswei-
de, met inbegrip van het Ziekenhuis en de Corne
lls de Wittstraat (voorheen den weg achter 's Lands 
werf) van water. 

De hoofdleiding bestaat — met uitzondering van het 
gedeelte langs den St.Joiïsweg en den Singel van af 
dezen weg tot aan den Noordendijk — alwaar, met 
het oog op de waterverversching der onder de ge
meente gelegen landerijen, 30 cMs. buizen zijn aan
gebracht, (Vergelijk deel 24, bladz. 32 der Boiav-
kundiye Bijdrayen) — geheel uit gegoten ijzeren bui
zen van 20 c .M. inwendige middellijn; de zijlei
ding naar de Schuttersweide tot aan het terrein van 
het Ziekenhuis uit 15 c.Ms. en verder uit 12 c.Ms. 
buizen; de leiding in de Cornells de Wittstraat uit 
15 c.Ms. en de overige zijleidingen uit 7 c.Ms. bui
zen. De laatstvermelden waren afkomstig van eene be
staande opgebroken leiding in den St. Jorisweg, waar
uit vroeger drie openbare pompen werden voorzien, 
die thans mede aan de nieuwe waterleiding zijn aan
gesloten. De ijzerdikte der 30 cMs. cn 20 cMs. 
buizen is 12 m.M. , die der 15 c.Ms. buizen 11 
m.M. en die der 7 c.Ms. buizen 8 m.M. A l de 
buizen zijn vóór de verwerking, door middel van 
water, op 4 atmospheren inwendigen druk be
proefd. 

Het geheele beschreven buizennet ligt waterpas. 
Zijne inwendige toplijn ligt op 0.90 M . + A P . , den 
laagst-bekenden waterstand der Spuihaven. 

Bij iedere prise d'eau ligt een gegoten ijzeren 
reservoir, waarin het water wordt gefiltreerd alvorens 
het de leiding binnendringt. Bij elke openbare pomp, 
als ook op het punt, waar de waterleiding het ter
rein van het Ziekenhuis bereikt, is een dergelijk 
reservoir aangebracht, waarin het water voor de 
tweede maal wordt gefiltreerd. 

ü e inrichting der prises d'eau en der reservoirs is 
in de figuren 1—5 van Plaat 2 voorgesteld. 

Iedere prise d'eau (zie fig 5) is voorzien van een 
ojiefsgewijs opgebogen uiteinde, waarvan de boven
kant op 0.90 M . -f A P . is gelegen, en kan, door 
middel eener horizontale gegoten ijzeren, van onder 
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van eene gom-elastieken plaat voorziene, schijf, die door 
eene verticale schroefstang op en neer wordt bewo
gen, worden afgesloten. 

De prises d'eau worden tegen drijfvuil beveiligd 
door middel van cirkelvormige krooshekken ter 
wijdte van 0.50 M . in middellijn, bestaande uit 2 c .M. 
ronde staafijzers, 5 c .M. uit elkander geplaatst, vast
geklonken in ringvormige regels van 1 bij 5 cMs. 
staafijzer, en afgedekt met een cirkelvormig plaat
ijzeren deksel van 5 m.M. dikte, waarin een gat 
om den sleutel door te steken. De krooshekken zijn 
met de noodige aangeklonken schoorijzers aan het 
metselwerk der bruggen verbonden, en, ter voor
koming van beschadiging door aanvaring, door en
kele palen omringd. 

In fig. 1 is de plattegrond, in fig. 2 de lengte
doorsnede en in fig. 3 de dwarsdoorsnede voorgesteld 

i van een filtratiereservoir bij de prises d'eau. 
Ieder reservoir bestaat uit een waterpas liggenden 

gegoten ijzeren cilinder, wijd in middellijn 1.20 M . 
1 lang 4 M . behalve de bolvormige uiteinden. Het is 
I samengesteld uit 4 cilinderstukken, van flenzen cn 

pasranden voorzien, met de noodige schroefbouten 
aaneenverbonden en met ijzercement gedicht; de 
einden zijn met bolvormige frontstukken afgesloten. 
De ijzerdikte der cilinderstukken en frontstukken is 

j 15 m.M. , die der flenzen 20 m.M. De flenzen zijn 
met de noodige nokken versterkt. 

Op ieder der beide uiterste cilinderstukken van 
j het reservoir is een verticale cilinder aangebracht 

j van 0.80 M . wijdte in middellijn, van gelijke samen-
!! stelling en ijzerdikte als het reservoir. Een dezer 
\\ rechtstandkokers eindigt op ongeveer 20 c .M. bene-
\ den wegshoogte. De bovenkant van den ander ligt 

met den weg gelijk; op laatstvermelden rechtstand-
koker is eene gegoten ijzeren straatpomp geplaatst, 
of kan daarop geplaatst worden. 

De eerstvermeldc bevat de filterinrichting en is 
Ij daartoe aan het ondereind van een aangegoten in-
l| wendigen rand voorzien. Op dien rand hangt een 

filteremmer van 3 m.Ms. plaatijzer, hoog 0.60 M . , 
|; van boven wijd in middellijn 0.75 M . , van onder 

i 0.74 M . , voorzien van een gegoten ijzeren roos-
! terbodem, dik 25 m.M. en afgedekt met een 3 m. 

Ms. plaatijzeren deksel, met gaten doorboord, om 
het water gelijkmatig over de filtermassa te versprei
den en uitholling daarvan te voorkomen. Het deksel 

I is door middel van een aangeklonken ring van 
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hoekijzer in den emmer sluitend gemaakt (zie fig. 
4). Tusschen den binnenrand van den rechtstand
koker en den buitensten van den filteremmer is 
een ring van touw aangebracht, om het doordrin
gen van ongcfiltreerd water in het reservoir te be
letten. De filteremmer is van een vast opstaand 
hengsel voorzien voor het uitlichten, waartusschen 
het deksel sluitend is ingekeept. 

Dc filtermassa bestaat, van onder af beginnende, 
uit: 

12 c.M. dikte grove grint, 
12 « a fijne grint, 
12 ii n houtskool, 
12 >/ // beenzwart en 
12 « // zand, 

welke stoffen, voor zoover noodig, door lappen be-
hangsellinnen van elkander gescheiden worden ge
houden. Daardoor wordt het naar boven drijven voor
komen, en het gemak bij de reiniging of vernieuwing 
der filtrecriniddclcn bevorderd. 

De filtcrkoker is aan het boveneind afgesloten 
door een ijzeren deksel, met, de noodige schroefbou
ten bevestigd en met metallieke verpakking waterdicht 
verpakt. Dit laatste is alleen daar noodig, waar de 
weg lager ligt dan de waterspiegel der Spuihaven. 

Boven den filterkoker is, met den bovenkant 
gelijkstraats, eene losse straatkast van gegoten ijzer 
aangebracht, van 1.05 M . inwendige middellijn, 
met dito deksel afgedekt. 

Ieder reservoir is gefundeerd op 8 dennen palen 
van 4 M . lengte, waarop 4 kespen en 2 schuifhouten, 
allen zwaar 15 bij 20 c.M., onderling door hakkelbouten 
verbonden, en naar het beloop van den buitenomtrek 
van het reservoir bijgeschuind. 

Bovenstaande beschrijving geldt zoowel voor de 
reservoirs, welke alleen tot voeding van de openbare 
pompen bestemd zijn, als voor die, welke dienen tot 
filtratie van het water aan dc aanvangpunten van 
het buizennet. 

Eerstgenoemde reservoirs dienen enkel en alleen om \ 
de openbare pompen van water te voorzien, ook dan 
als de toevoer uit het buizennet, tijdens herstel
lingen, aansluiting van huispompen of anderszins 
is gestremd, en tot herhaalde filtratie van het 
water dier pompen. Te dien einde is alleen de 
filtreerkoker van het reservoir door eene vocdingbuis 
van 10 c .M. middellijn met de hoofdleiding verbon
den. In de voedingbuis is een afsluiter aangebracht, 

I)L X X V I . 
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benevens een klepkastje, waarin eene zelfwerkende klep 
van gom-elastiek, die zich sluit, als de waterspiegel 
der Spuihaven tengevolge der eb daalt; en daardoor 

| het terugloopen van het gefiltreerde water uit het 
reservoir belet (zie fig. 3). 

Anders is het gesteld met de reservoirs bij de prises 
d'eau. Deze reservoirs moeten al het water door
laten en filtreren, dat door de prises d'eau in het 
buizennet dringt. Daarom zijn beide rechtstandkokers 
met de hoofdleiding verbonden door dwarsbuizen van 
dezelfde wijdte als deze (zie fig. 1). In iedere 
dwarsbuis is een afsluiter (D en E) aangebracht, terwijl 
de hoofdhuis tusschen de beide dwarsbuizen ligt en 
insgelijks van een afsluiter is voorzien (C). 

Het water stroomt in de hoofdleiding in de rich
ting van B naar A. Doorgaans verkeert dc afsluiter 
C in gesloten toestand, en zijn de afsluiters D en E 
open. Het instrooinende water, bij C teruggehouden, 
dringt in den filterkoker van het reservoir en ver
volgt in gezuiverden staat door D zijn weg door het 
buizennet. 

Ingeval van spuiing, of van brand, wanneer groote 
toevoer van water noodig is, belet de filter echter 
eene overvloedige toestrooming. Alsdan wordt de 
afsluiter C geopend en de afsluiters D en E gesloten. 
Het reservoir blijft dan met gefiltreerd water gevuld, 
terwijl een stroom van ongefiltreerd water door het 
buizennet gaat. 

Het spreekt van zelf, dat tijdens de spuiing alle 
op de waterleiding staande particuliere pompen niet 
dan ongefiltreerd water geven. Deze omstandigheid 
zou kunnen beschouwd worden als een gebrek in 
het ontwerp, doch men moet daarbij niet vergeten, 
dat met dit ontwerp oorspronkelijk niets anders werd 
beoogd dan de verspreiding van versch haven
water in de Polderstad, geenszins van drinkwater, 
dat aan de meest strenge eischen der wetenschap zou 
voldoen. Men bedenke, dat de voortdurende verspreiding 
van enkel havenwater in zijn natuurlijken toestand in 
deze wijken op zich zelve reeds als eene aanmerkelijke 
verbetering te beschouwen zou zijn geweest voor de 
bewoners, die voorheen gedwongen waren water te 
doen scheppen uit de Spuihaven, of zich te behelpen 
met zeer slecht wel- of slootwater. Dat der Beeld
jeshaven, was niet veel beter dan het laatstgenoemde, 
zoo tengevolge van gebrek aan geregelde doorspuiing, 
als doordien er nog voor korten tijd het water van 
drie bleek c rij en uitliep. 
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Overigens voorzien de veelvuldig in gebruik zijnde 
huisfilters voldoende in de verdere zuivering van het 
water. 

Het water der op de Verschwaterleiding staande 
openbare pompen is herhaaldelijk scheikundig onder
zocht geworden *) en bevonden beter te zijn dan 
dat der pompen in de Binnenstad. De hoeveelheid 
der gevonden organische stoften bleef nog een weinig 
beneden het maximum van 50 milligrammen per 
liter, hetgeen, volgens het oordeel van Dr. M A X V O N 

P E T T E N K O F K R , in het drinkwater mag aanwezig zijn, 
zonder dat daaruit nadeel voor de gezondheid ontstaat. 

De reiniging en verversching van de filters der 
reservoirs bij de prise d'eau geschiedt tweemaal, van 
die der openbare pompen eens per maand. 

Het buizennet loopt op vier verschillende punten 
uit in de waterloopen van Polderstad en landerijen. 
Die punten zijn op plaat 1 door de letters S P K . 
(spuikraan) aangeduid. De monden zijn afgesloten 
door gelijke afsluiters, als die der toevoerbuizen 
naar de reservoirs. In fig. 3 van plaat 2 is er een 
in dwarsdoorsnede voorgesteld. 

Ook zijn op verschillende plaatsen in de hoofdbui
zen zoodanige afsluiters aangebracht, om bij voor
komende gelegenheden de waterleiding bij gedeelten 
te kunnen afsluiten. Zij zijn op plaat 1 door de 
letters A F S aangeduid. 

•) Onder anderen werd in A p r i l 1877 een scheikundig onderzoek 
naar het gehalte van het water der Verschwaterleiding verricht door 
D r . L . P O S T H U M U S , leeraar aan de Hoogere Burgerschool alhier, en 
wel in vergelijking met twee andere monsters water, waarvan een uit 
de Spuihaven was geschept, cn het andere afkomstig uit eene pomp 
der Burgeravondschool, die hnar water trekt uit een vlociput, welke 
uit de Kicdijkshavcn, dus nagenoeg onmiddellijk uit de rivier, 
gevoed wordt. Dc uitslag van dat onderzoek is vervat in onderstaand 
staatje. 

A B C 
| c.M ca- Milligram 

Mil l i fnmj nuleonop- kalhra-per-J , . 
vaste stoffen lossing per manganaat 1 ̂  ^ | - t ( J r 

per liter. 

Monster N°. 1, uit 
de Spuihaven ge
schept. 

Monster N°. 2, uit 
cene der openbare 
pompen der Versch
waterleiding in dc 
Polderstad. 

Monster N " . 3, uit 
do pomp der Bur
geravondschool. 

240 

liter ver
bruikt. 

43 

29 

232 

in li aan-
we/.i<r. 

14.19 

9.57 

12.21 

47.85 

61.05 , 

•» c s *o 

. ^ « . 

g a s t 

p . ï 3 a " & 
s > o S o 

De afsluiters hebben overal dezelfde doorstroomings-
wijdte als de buizen, waarin zij geplaatst zijn. Zij 
komen in vorm en samenstelling overeen met die 
welke bij de Drinkwaterleiding te Rotterdam zijn 
gebezigd en op bladz. 290 van Deel 23 der Bouw
kundige Bijdragen zijn beschreven. (Zie ook de daarbij 
behoorende plaat 21). 

De uitmonding der waterleiding aan het eind van 
den Singel bij den Noordendijk, welke meer bepaald 
is bestemd tot doorspoeling van de watergangen der 
Polderstad, en zoo mogelijk ook tot watertoevoer en 
verversching voor de landerijen in den zomer, is, 
behalve van eene spuikraan, nog voorzien van eene 
inrichting om het water in drie verschillende rich
tingen te stuwen. Zij is in fig. 7 van plaat 2 in 
horizontale doorsnede voorgesteld en bestaat uit een 
gegoten ijzeren kolk, waarvan eene zijde met de 
hoofdhuis der Verschwaterleiding en de drie overigen 
met spuiriolen van aarden buizen zijn verbonden. De 
drie laatstgenoemden zijn met plaatijzeren schuiven 
afgesloten. Zij worden beurtelings geopend, al naar
mate men den een of anderen watergang wil ver-
verschen. Twee dezer spuiriolen, ter wijdte van 
0.40 M . in middellijn, zijn bestemd tot doorspoeling 
der beide stadsvvatergangen langs den Singel (zie mijn 
opstel over de bemaling van Dordrecht, bladz. 10 
van deel 23 der Bouwkundige Bijdragen en de daarbij 
behoorende kaart der Gemeente). Door middel van 
het derde riool, wijd 0.45 M . moet in den water
toevoer voor de landerijen worden voorzien. 

In fig. 6 van plaat 2 is de wijze van aansluiting 
voorgesteld van de particuliere pompen en van de 
zuigslangen der spuiten ingeval van brand. *) 

Ten dienste van eerstgenoemden, is ruim een vierde 
van het aantal verwerkte buizen, ieder van vier Hens-
tuiten voorzien, welke tuiten, voor zoover daaraan 
niet al dadelijk bij den aanleg der waterleiding trek-
buizen zijn aangesloten, met blinde deksels van ge
goten ijzer ter dikte van 1 cM. zijn afgedekt, ieder 
met zes schroefboutjes bevestigd en met geklopte 
menie verpakt. 

De totale lengte van het buizennet is ongeveer 
3310 M . De buizen zijn gemiddeld 3 M . lang, zoo
dat er ongeveer 1200 trekbuizen aan de waterleiding 
kunnen worden aangesloten. Van iedere particu
liere pomp, die haar water uit de Verschwaterlei-

*) Deze zijn later echter eenigzins gewijzigd. 

ding der Gemeente trekt, wordt door deze eene 
retributie van / 5.— per jaar geheven. In het begin 
van 1878 waren er 49 pompen aangesloten. *) Het 
komt echter meermalen voor, dat pompen op eene 
trekbuis staan, somtijds zelfs wel vijf, een zuinigheids
maatregel van de huiseigenaars, die daardoor eenige 
meters lengte trekbuis uitwinnen, tot groot ongerief 
voor de huurders, voor wien het ongehinderd gebruik 
van het water der waterleiding dientengevolge niet 
alleen afhankelijk wordt van den toestand hunner 
eigene pompen, maar ook van die hunner buren. 

De aansluitingen voor de brandspuiten zijn telkens 
ten getale van drie bijeen op dertien verschillende 
plaatsen in de Polderstad aangebracht. Zij zijn op 

*) Di t getal was in Me i 1880 tot 296 gestegen. 

plaat 1 door de letters BS (brandspuit) aangeduid. 
De hier beschreven waterleiding kan in omvang 

en belangrijkheid geenszins wedijveren met werken 
als die, welke in de laatste jaren te Rotterdam en 
te 's Gravenhage zijn uitgevoerd. Doch het kan niet 
ontkend worden, dat eene waterleiding als deze, voor 
steden, die, wat ligging en grootte betreft, in gelijke 
omstandigheden verkeeren als de Polderstad van 
Dordrecht, van zeer groot nut is. De toepassing van 
filtratie op vloeiputten — want de reservoirs der 
Verschwaterleiding zijn eigenlijk niet anders — op 
dc beschreven manier, is voor zoover ik weet, geheel 
nieuw. Ook met het oog daarop heb ik het de moeite 
waard geacht dit opstel aan de redactie der Bouw
kundige Bijdragen ter opname aan te bieden. 

Dordrecht, 26 Februari 1878. 

E E N S I E R L I J K E K E L K . 

door J . J . WEVE, Ingenieur-architect. 

De kelk, waarvan hiernevens afbeeldingen op na
tuurlijke grootte voorkomen, werd in den geest van 
den Italiaanschen renaissance-stijl van de lG d l ! eeuw 
ontworpen en diende als geschenk bij gelegenheid 
van eene priesterwijding. Het stuk werd geheel uit 
zilver vervaardigd en verguld, op enkele gedeelten na, 
die de zilvcrkleur behielden, zooals het geribde (onder
ste) deel van de kuip, het vaasvormige deel van den 
steel met het halsje daarboven, en de kleine voet 
daar beneden, het gedeelte waartegen de consoles 
van den steel beneden aanleunen, en ten slotte de 
rand van den voet, waarop het opschrift is geplaatst. 

A l deze deelen zijn gepolijst uitgevoerd, daar het 
dagelijksch gebruik van den kelk het aanbrengen van 
matte oppervlakken onraadzaam maakte, met het 
oog op het schoonhouden. De werking door het 
afwisselend goud en zilver te voorschijn geroepen, is 

niettemin bevredigend, ja rijk. De kuip, voet en 
enkele bandjes zijn op den goudgrond met orna
menten van zwart émail versierd, terwijl de gecise
leerde bladrand met snoer van de kuip, de bloem
knoppen op den nod us en de guirlanden op het 
vaasvormige deel van den steel in mat-verguld zijn 
uitgevoerd. De genoemde guirlanden zijn gedreven. 

De uitvoering was opgedragen aan den heer 
N . B . L O G H E R Nz. , te 's Gravenhage, die zich over 
het algemeen op uitstekende wijze van zijne taak 
gekweten heeft. Met name liet het zuiver technische 
deel van den arbeid niets te wenschen over. 

Bij den kelk behoort nog een pateen of schotel van 
van 14} centimeter middellijn, zacht gewelfd cn van 
geëmailleerd en gegraveerd ornament voorzien; bene
vens een lepeltje, beiden van verguld zilver. Het 
geheel werd voor den prijs van / 500.— geleverd. 
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Hans Vredeman de Vries en diens Saamgenooten, 
naar het Fransch van A . S C H O Y , 

DOOR 

H. L . B O E R S M A . 

Een Belgisch architect, A U G Ü S T E S C H O Y , profes
sor in de vergelijkende architectuur aan de Aka-
demie van beeldende kunsten te Antwerpen, door 
meer dan eene uitgave reeds bekend als talentvol 
schrijver over bouwkundige onderwerpen, heeft in den 
laatsten tijd een letterkundigen arbeid ondernomen, 
die niet alleen bij de Vlaanische, maar ook bij de 
Nederlandsche beoefenaars van bouwkunde, meer dan 
gewone belangstelling moet wekken. 

Ik bedoel zijne uitgaven onder den algemeenen 
titel: Les grands architectes de la Renaissance au 
Pays-Bas, Bruxelles, H A Y E Z , Imprimeur de 1'Académie 
royale de Belgique, 1 8 7 6 . 

Twee biographiën zijn als zoodanig reeds door 
S C H O Y uitgegeven, te weten eene van L A M B E R T L O M 

B A R D , en die van H A N S V R E D E M A N D E V R I E S , welke 
laatste ik hier in hoofdzaak den lezers der Bouw
kundige Bijdragen wensch aan te bieden. 

Ik heb daar zoo pas gezegd, dat genoemde uit
gaven de belangstelling ook van Nederlandsche be
oefenaars der bouwkunde moeten wekken. 

Het behoeft toch nauwelijks herinnerd te worden, 
dat de Noord- en Zuid-Nederlandsche kunst in het 
welbekende Benaissance-tijdperk zoo één waren, dat 
wij ze o. a. in de bouwkunst zien vertegenwoordigd 
door personen, die beurtelings in de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden gevestigd waren; mannen, 
wier werken zoo identisch zijn, dat men door ge
schiedkundige bijzonderheden moet worden ingelicht 
om te weten, of en in hoever zij tot de Hollandschc 
of tot de Vlaanische school moeten gorekend worden. 

S C H O Y ' S levensbeschrijving van H A N S V R E D E M A N 

D E V R I E S levert daarvoor op nieuw de bewijzen. 
Wat mij echter, en, naar ik hoop, ook den lezer, 

meer belang inboezemt, is hetgeen in de levensbe
schrijving van vele beroemde mannen aantrekt, t. w. de 
wijze waarop deze //groot" geworden zijn. En wie 
zich wel eens ernstig bezig gehouden heeft niet de 
vraag: hoe toch de opleiding van meesters in de 

kunst is geweest? om daardoor te geraken tot het 
antwoord op eene tweede vraag: hoe de opleiding 
van jongeren in de kunst wel mag zijn ? die zal ook 
in een overzicht van het leven en de werken van een 
man, als H A N S V R E D E M A N D E V R I E S er een is ge

weest, gewenschte bijdragen vinden ter beantwoording 
dier vragen voor zich zeiven en voor anderen. 

H A N S V R E D E M A N nu, bijgenaamd D E V R I E S * ) , 

omdat hij te Leeuwarden geboren werd, in 1 5 2 7 , 
is door zijne menigvuldige hoedanigheden de beste 
verpersoonlijking van die nieuwe richting in de kunst, 
welke het Italiaansch-Vlaamsclie tijdvak der Renais
sance uitmaakt. Als schilder, beeldhouwer en bouw
meester door zijne buitengewone, geniale talenten 
O p P l E T E R K o E C K . ( P l K R R E C o E C K E ) e i l O p L A M B E R T 

L O M B A R D gelijkend, was H A N S V R E D E M A N D E V R I E S 

een der meest begaafde kunstenaars van zijn tijd. 
Hij muntte uit in alle takken der bouwkunst, en 
zijn geheele leven en werken is eene hulde aan die 
kunstenaars-drieéénheid, welke hij zocht te evenaren, 
nl. //den zeer gercnonimecrden V I T R U V I U S , S E R L I O en 
den bekwamen . J A C O B U S / / A D R O U E T U S C E R S E A U " f) — 
zooals hij ze zelf betitelde. V I T R U V I U S was zijn afgod, 
S E R I , i u zijn meester, en wat de'/bekwame J A C O B U S " 

betreft, deze noemde hij heel oprecht //den V I T R U 

V I U S zijner eeuw." 
Vitrvvivs den exporten excellente architect „heeft 

Rome vorchiert, en Oriecken is vol sijnder woreken 
Jacobvs Androvetvs t' sijnt oock, wijt veel perfect „ghceft 

Elck in Rijn distancie, soo men wel can mereken: 
Sabastiano Serlio dor voornaemster Vitrvvivs clercken 
Den, daer hem Pieter Cock van Aolst tot reforcent, 
Hun Bciencien blyckt, aen d'Ediflcien t' sij Palloijeen oft kereken, 
Dwelck hom al moest met Vitrvvivs confirmeert, 
Tis oen oxcellento Conste. dwelck sijncn meester laudeert. 

Vale: zijt altijd. Vredeman Vries §) 

*) Men vergelijke hierbij de levensbeschrijvingen in do bekende 

werken van I M M E R Z E E L on KRAM.II. 

t) Zie over dezen nader bladz. 31—33. 

§) A l z o o zijn aanhef van don tekst van zijn Licre ttArchitecture, 

waarover straks meer. 

De kunstenaarstalenten van H A N S V R E D E M A N D E 

V R I E S kwamen eerst laat tot hun rijpheid en recht. De 
omstandigheden, waarin hij in zijn jongensjaren ver
keerde, waren hiervan oorzaak. Hij was de zoon van een 
//meester kleuvenier," die in het leger van K A R E L V 

diende, onder de bevelen van den Generaal S C I I E N C K 

V A N T A U T E N B E R G , Stadhouder van Friesland, Overijsel, 
Groningen en Drenthe. Tot op den ouderdom van 1 8 
jaar hanteerde hij de //wisschers en kardoezen" van de 
batterij der //veldslangen", waarbij zijn vader kanonnier 
was. Laatstgenoemde veroorloofde hem, op raad van 
S C I I E N C K , die den grooten aanleg van den kloveniers-
zoon voor dc schoone kunsten opgemerkt had, zich 
aan dc schilderkunst te wijden. 

Dientengevolge ging H A N S V R E D E M A N vijf jaren de 
werkplaats van R E Y N I E R G E R R I T S Z * ) te Amsterdam 
bezoeken, met de bedoeling de kunst van glasschil-
deren te beoefenen. 

In 1 5 1 8 ging hij in die van P I E T E R V A N A E I . S T 

( P I E R R E D ' A L O S T ) f ) , die hein de bouwkunst leerde 
en hem volmaakte in de teeken- en wiskunst, waarin 
zijn vader, als zeer bekwaam in de wetenschap van 
het werpgeschut, hem dc eerste lessen had gegeven. 
Als leerling van P I E T E R V A N A E I . S T had H A N S V R E 

D E M A N deel aan het maken van beroemde eerebogen 
voor den intocht van P H I L I P S II in 1549 te Antwerpen. 
Hij volgde hierna later de motieven met figuurwerk 
(»k coinpartiments") in die eerebogen, welke men in 
I 5 S 2 oprichtte voor den intocht van F R A N C O I S D E 

V A I . O I S , Hertog van Alencon, en waarvan de regeling 
hem was toevertrouwd door den magistraat van Ant
werpen. Zie de omschrijving daarvan later (bladz. 3 5 ) . 

Men kan aantoonen, dat een goed deel der figuur-
motieven van P I E T E R K O E C K niet talent zijn vertolkt 
en uitgewerkt door H A N S V R E D E M A N in zijne talrijke 
composition,die in gravure zijn tiitgegevcn.NadutPiKTF.it 
K O E C K in 1 5 5 0 te Brussel gestorven was, vertrok H A N S 

V R E D E M A N naar Utrecht, waar hij hoopte op bescher
ming en aanmoediging vaneen hooggeplaatst geestelijke. 

Om dezen stap te verklaren, moet men wetendat een 
zoon van voornoemden generaal S C I I E N C K , P R E D E R I K , 

die reeds jong cenc belangrijke plaats bij K A R E I , V ver
kregen had, den geestelijken stand was toegetreden en 
als zoodanig eerst proost en daarna aartsbisschop te 
Utrecht werd, en deze den jongen H A N S V R E D E M A N om 

*) Zio bij K K A M M over G K R B I T S Z ( H E T E R ) . 

t) A l s voren over K O E C K (PlETEB) van Aels t , daar ook P I E R R E 

C O L ' C K E u ' A l . O S T 01! PlETER C o i ' C K E gohectetl. 

zijn grooten aanleg voor kunsten en wetenschappen 
steunde. Door dezen beschermer verwierf hij eerst de 
gunst van den Graaf van M A N S F E L D en vervolgens die 
van Kardinaal D E G R A N V E L L E , welke hem de middelen 
verschaften, om eene reis naar Italië te doen. 

Daar bleef hij 4 jaren, doorkruiste vervolgens Duitsch-
land, hield verblijf te Praag en te Frankfort en ves
tigde zich op de terugreis naar de Nederlanden, te 
Mechelen, waar hij voor zijn onderhoud medewerkte 
aan de uitvoering van eenige ontwerpen van den 
schilder C O R N E I . I S V A N V I A N E N . Waarschijnlijk 
werd hij met dezen kunstenaar reeds te Utrecht be
vriend, waar vele V A N V I A N E N ' S zich naam in de 
schoone kunsten hebben gemaakt*). 

Een militair ingenieur, de Fries J D . V A N M E E C K E M A , 

wiens vader met den zijnen gediend had onder den 
voornoemden veldheer S C I I E N C K , lokte H A N S V R E D E M A N 

naar Antwerpen, waar deze betrekkingen aanknoopte 
met onderscheidene uitgevers, die niet in gebreke 
bleven vele zijner ontwerpen het licht te doen zien. 

liet eerste dier werken, volgens den datum, is 
eene serie van 2 4 platen in 8°, en getiteld: Mul-
tarum variarumque protractionum (compartimenta) 
vulgus pictorium vocat libellus utilissimus, iam recens 
delineatus per Joannem Vreedmannum Frisium Ge-
rardus Judaeus excudebat. Antverpiae M D L V . 
Dus vijf jaren na het overlijden van zijn meester 
P I E T E R V A N A E L S T . 

Deze uitgave is reeds eene kwistige hulde aan de 
herleefde «antieke kunst," welks verbreiding in de 
Nederlanden V R E D E M A N zich voortaan ten hoofddoel 
had gesteld. 

In 1 5 0 0 gaf hij zijne gezichten binnen eenige steden 
uit, onder den titel van Scenographiae sive perspectivae, 
ook te Antwerpen, bij H I E R O . N Y M U S C O C K . In 1 6 0 1 

«raf T H E O D O R E G A L L E daarvan een nieuwen druk. 
Weer vijf jaren later, in 1605, verscheen de Vlaani

sche uitgaaf van het Boek der Orden, door H A N S 

V U E D E M A N D E V R I E S , opgedragen aan zijn bescherm
heer, Graaf V A N M A N S F E L D . 

AVij komen thans aan zijn hoofdwerk, zijn Livre 
d' Architecture, of het Boeck van de Architectura op de 
vijf Collummen, waarvan achtereenvolgens vijf uitgaven 
verschenen door A R N O L D S ' C O N I N X , G E R A R D W O L S C I I A T , 

H E N R I A E R T S en A N D . B A C X . Het geslachtswapen van 
V A N M A N S F E L D vindt men in de uitgaven van 1 5 7 7 , 

*) Zie over dozen nader K K A M M cn I M M E R Z E E L . 

http://Kram.ii
http://tiitgegevcn.NadutPiKTF.it
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1581 cn 1588; niet in die van 1595 en 1595. Deze 
onderscheidene drukken verschenen in drie talen, nl. 
in het Vlaamsen, het Fransch en het Latijn, f) 

Naar alle oorden der wereld werden deze werken 
door het toenmaals reeds zoo machtige, handeldrij
vende Antwerpen verbreid. Getuige o. a. nog heden 
menig bouwwerk in de oude Spaansche bezittingen 
van Amerika, dat naar voorbeelden van de Vlaamsche 
school werd gesticht. Compleete exemplaren van die 
boeken schijnen nu tot de zeldzaamheden te behoo
ren ; althans geeft S C H O Ï zich de moeite eener om
schrijving van zulk een exemplaar //absolument com
plet" de ce // Viynole," zooals hij het noemt, en door 
hem in 't bezit van het Antwerpsche St. Lucas-gilde 
gevonden. Het is een bewijs niet alleen van de be
kwaamheid des ontwerpers, maar ook van de vaar
digheid der graveurs uit de 1GC eeuw. 

S C H O Y vindt in voormelde omschrijving gelegenheid 
om eene curieuse vergissing te herstellen van A G U S T E 

D E M M I N , een Fransch kunst-criticus, bekend o. a. 
door zijn Encyclopédie des beaux-arts plastiques, — 
die in den naam van een der uitgevers te Antwerpen 
van V R E D E M A N ' S hoofdwerk, G E R A R D D E J O D E , een 
bijnaam van onzen kunstenaar meende te lezen en hem 
deswege ergens heeft genoemd: / / V R E D E M A N V R I E S , 

dit G E R A R D L E « F U I F "! Bovendien schijnt deze Fransch-
man H A N S V R E D E M A N D E V R I E S verward te hebben 
met zekeren J O H A N N E S V R I E Z E , een Hollandsch gra
veur, eveneens uit de l G e eeuw, wiens werk echter 
20 jaren later dan dat hetwelk wij hier bespreken, 
uitgegeven werd. 

V R E D E M A N ' S Boeck van de Architectura bestaat 
uit vier deelen, waarvan de drie laatsten successievelijk 
in herdrukken aan het eerste werden toegevoegd. 
Dat eerste bevat, behalve een geïllustreerden titel, 
23 platen en G bladzijden tekst, gedrukt in 2 kolom
men, en is uitgegeven bij den reeds genoemden 
G E R A R D of G H E E R A K R T D E J O D E . Het tweede deel 
bevat 12 platen, uitgegeven bij den mede reeds 
genoemden H I E R O N Y M U S of I E R O N I J M U S C O C K . Hierin 
vinden we de Toscaansche bouworde behandeld. Het 
derde deel, bestaande uit IS platen, gemerkt A — S , 
heeft betrekking op de Dorische cn Jonischc bouw
orden. Het vierde deel, of derde en laatste toevoegsel, 
bevat in 22 platen de keur van schoonheden der 

t i Waarom S C H O Y hierbij Diet ook de vierde, die in de Daitscho 

taal, noemt is niet duideli jk, daar bij eenige regels verder van de 

uitgaaf in deze taal den volledigen titel mededeelt. 

Italiaansch-Vlaanische kunst en geeft de Korinthische 
en ffComposiete" of samengestelde bouworden. 

Ziedaar de hoofdonderwerpen dier //Grammaire 
architecturale," van de school der bouwkunst te 
Antwerpen, welke men met recht ook //de Vlaamsche 
Vitruvius" kan noemen. 

De staatkundige en godsdienstige denkbeelden van 
onzen architect hadden, sedert hij voor 't eerst zijn 

! Boek der Orden uitgaf, groote verandering ondergaan, 
j In 1580 Protestant geworden en tot de partij der 

Geuzen overgegaan, moest hij na de overgaaf van 
Antwerpen aan dc Spanjaarden, naar Holland de wijk 
nemen. Alzoo woonde D E V R I E S in 1G04 te Anister-

' dam, waar hij zijn boek over de Perspectief uitgaf, 
i onder bescherming van den Graaf V A N M A N S F E L D ' S 

grooten tegenstander, Prins M A U R I T S , voor wien 
I hij na den moord op Prins W I L L E M I dat schoone 

devies samenstelde: Tandem fit surculus abor, d. i . 
//Eindelijk wordt de struik een boom." 

Uit het oogpunt van oudheidkunde bevat het 
graveerwerk van V R E D E M A N zeer zeldzame stukken, 
welke men toegevoegd vindt aan het vervolg van 

j zijn Boek over meetkunde en doorzichtkunde, van 
! S A M U E L M A R O L O I S . 't Zijn eene serie platen, gemerkt 
j L L , M M , N N , 0 0 , betrekking hebbende op den 

Vlaamsch-Gothischeii stijl. In 't algemeen zijn de motie
ven daarvan bevallig en oorspronkelijk, maar schijnen 
door den graveur H . H O N D I U S zwak weergegeven. 

Deze Middeneeuwsche kunst moest dan ook wel 
versmaad worden door de teekenaars en schilders 
van het nieuwere tijdperk, waarin men zich gaande 
weg meer vervreemdde van den geest der meesters, 
die kerken, tabernakels en koorzalen bouwden. Zelfs 
de bekwaamsten onder de jongeren waren niet i n 
staat, daarvan eene welbegrepen reproductie te 
leveren. P E T E R N E E F S en D E W I T T E O . a. hebben 
nimmer het karakter der //meneaux" of vensterkruisen 
in hunne talrijke //interieurs", naar bestaande mo
dellen nog wel, goed weten uit te drukken. Men 

I zal zich echter over dit feit minder verwonderen, 
wanneer daarbij herinnerd wordt, dat de architecten 
de laatsten onder hunne kunstbroeders waren, die 
den (jothischen stijl vaarwel zeiden. De schilders, 
beeldhouwers, graveurs en glasschilders toonden zich 
het eerst geneigd, voor de kunstbegrippen van de 
Renaissance propagande te maken. Doch keeren wij 
tot H A N S V R E D E M A N D E V R I E S terug. 

Hij openbaarde zich ook als een meester iu den 

bouwkunstigen aanleg van tuinen. Als zoodanig heeft 
hij ons een zeldzaam werk nagelaten: Hortorum 
viridariorumque, enz., *) uitgegeven te Antwerpen in 
15G5, — hetgeen S C H O Y aanleiding geeft tot de 
volgende toelichting. 

Onze leenheeren uit den tijd der Middeleeuwen 
en hunne vasallen omringden hunne woningen met 
hoog houtgewas, vruchthoven en weiland; slechts 
vóór den gevel, die naar het zuiden gekeerd was, 
liet zich een betrekkelijk klein stuk grond zien met 
meetkunstige vormen, waarop eenige alledaagsche 
bloemen werden gekweekt. 

Ten tijde van de Renaissance, tegelijk met de her
leefde bouwkunst der Grieken en Romeinen, openbaar
de zich in de Nederlanden een bijzondere smaak voor 
//Lusthoven." De geleerden kwamen er bij te pas, de 
schrijvers der Ouden werden er op nagezien. Men 
liet zich om beurten inspireeren door de Villa Adri-
ana, den Tibur van H O R A T I U S , het Laurentium van 
P L I N I U S , de lusthuizen van C I C E R O te Tusculum en 
van V A R R O te Casinum; kortom, het was eene over
drijving. 

De drie kasteden van Binche, van Maricmont sur 
la Haine en van Boussu waren omringd door parken, 
aangelegd in den stijl der tuinen van Boboli te 
Florence, van de villa's van Borghese en van Paus 
J U L I U S II, van de parken van Belvedère cn het Quiri
naal te Rome, van de casino's Mondragone en Aldo-
brandino te Frascati. Versierd als zij waren met 
standbeelden, fonteinen, grotten, watervallen, nimfen-
tempels, hadden zij de bloeiende oasen aan de boor
den van den Tiber cn den Arno eer aangedaan. 

A l deze tuinen waren vermaard in de Nederlan
den. Noemen we hier nog het in Italiaanschcn 
trant aangelegde park bij het kasteel, waarvan de 
stichting toegeschreven wordt aan den Hertog van 
A E R S C H O T , bij St. Joost ten Noode, alsook den 
Lusthof, welk schilderachtig buitenverblijf de Kar
dinaal D E G R A N V E L L E deed bouwen. Verder het 
bekoorlijke //Buen rctiro" van Borcht, hetwelk zich 
uitstrekte langs den weg van Molenbeek naar den 
Donckcr Molen, begonnen in 15G0 door J . B A P T I S T E 

H O U W A E R T en tot in 't begin van deze eeuw bekend 
onder den bijnaam van Kleyn-Venetië. 

Dc liefhebberij voor tuinen in den Italiaanschen 
trant breidde zich door deze beroemde voorbeelden 

*) Zie den gehcclen titel op de volgende bladzijde. 

nog uit. Zoo kwam ook V R E D E M A N er toe, tc be-
I wijzen dat hij een goed aanlegger van tuinen was, 

door in 1565 te Antwerpen eene reeks //labyrinthen" 
en //moderne tuinen" in teekening het licht te doen 
zien, gegrondvest op de vijf orden van V I T R U V I U S . Het 
is een vrij zeldzaam werk, in klein langwerpig folio, 
met een schoon gefigureerden en geornamenteerden 
titel, waarbij de woorden: Hortorum viridariorum
que elegantes et multiplicis formae ad architectonics 

| artis normam affabre delineatae a Joanne Vredeman 
Frisio, etc." 

In 1583 werd van dit werk door P H I L I P P E G A L L E 

eene tweede uitgaaf bezorgd, met eene vertaling van 
den Latijnsclien titel in 't Fransch en 't Vlaamsch. 

Vele der platen, ten getale van 34 in dit werk 
I voorkomende, zijn van zooveel artistieke waarde, 

dat S C H O Y niet nalaten kan, daarvan uitvoerige 
beschrijvingen te geven. (Zie bladz. 14 en verv. in 
zijn geschrift). Liever dan deze geef ik hier terug 
die regelen, waarin hij eenige merkwaardige bijzon
derheden over den Vlaamschcn tuinaanleg in de 
tweede helft van de 1GC eeuw mededeelt. 

De //parterres" (van 't Latijnschc partiri,) de zooge
naamde tuinbedden zijn zeer oud. O. a. wordt daarvan 
reeds melding gemaakt in de beschrijving van het 
paleis van S C A U R U S . Men onderscheidt twee soorten 
van //parterres", met de bijnamen van »broderie" *) 
en //compartiment" f). Een schilderstuk van D E N I S 

V A N A L S L O O T , in het museum te Brussel, vertoont 
de zeldzame typographischc voorstelling van het oude 
park en kasteel van Maricmont, in 1616. De tuin
bedden zijn met bloemen versierd op de wijze van 
het oude damast en hebben in 't midden dooreen
gevlochten cijfertcekens. De moderne tuinen van 
het Escorial en la Granja (in Spanje), hebben 
deze tapijten in geschoren palmen bewaard. 

Dc //parterres de compartiment" verschilden van 
de //parterres de broderie" daarin, dat in een zelfden 
aanleg van het geheel de teekening der eerst-
genocniden viermaal in hetzelfde bed symmetrisch 
was herhaald. Die der laatstgenoemden kon evenzeer 
in de vier richtingen van het bed symmetrisch herhaald 
zijn, doch de teekening van elk stuk was willekeurig. 

Men kan nagaan, dat de //Vlaamsche comparti-
menta" zijn ontstaan uit de motieven van den Mu-

*) Broderie beteckent eigenlijk b o r d u u r s c 1, cn is nog de Fransche 

benaming voor een rand van palm rondom tuinbedden, 

f) Compartiment beteckent v a k , v e l d , a f d e e l i n g . 
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dejar-Plateresco-stijl *), uit Spanje overgebracht naar 
de Nederlanden, en van hier wellicht naar Frankrijk. 
Immers J A C Q U E S A N D R O U E T DU C E R C E A U t)> de 
bekende Fransche bouwkunstenaar, gaf eveneens, in 
1 5 S 2 , een Livre darchitecture pour bastir aux champs 
en een Livre des plans et parterres des jardins 
de propreté. A N D R O U E T geneerde zich echter niet 
om de voorbeelden zijner Vlaamsche kunstbroeders 
tot de zijne te maken. Een dezer, met name O L I V I E R 

D E S E R R E S , verklaart echter ronduit, de samenstel
ling van zijne tuinbedden te hebben ontleend aan 
den tuinier C L A U D E M O L E T , roemt de tuiniers van 
Leiden en C H A R L E S D E L E S C L U S E , wien hij den 
eerenaam van //père des fleurs" geeft. 

Wij komen thans aan eene reeks Puits et fon-
taines (putten en bronnen), van merkwaardige samen- j 
stelling, vrij wat beter dan die van D U C E R C E A U ; 

liet vervolg der Tombeaux (grafteekens), waaruit de : 
beeldhouwers van dien tijd zooveel motieven en hunne 
rangschikking ontleenden; — de verzameling van 
Cudipes, caryatides ou termes, §) zeer vernuftig cn 
oorspronkelijk, wier typen terstond doen denken 
aan de architectuur van de Pfaltz en het Rijndal, 
ook ontstaan uit de Vlaamsche, en waaraan men 
o. a. het raadhuis te Keulen cn de kasteden te 
Heidelberg en Stuttgart te danken heeft. 

De Cippides van V R E D E M A N bezitten, ondanks 
hare lichtvaardige losheid, eene redegevende artistieke 
waarde en ontaarden nimmer in grofzinnelijke fanta-
siën als die van J O S E V H B O I L I . O T (1G04) , of in de 
overdreven nabootsingen der natuur van G I U S E P P E 

A R C I M B O L D O ( 1 5 3 3 — 1 5 9 3 ) , te zien in het Museum 
van het Belvédère. 

V R E D E M A N D E V R I E S heeft evenzoo onder den titel: 
Panoplia seu armamentarium etc. een werk over wapen-
tropheën nagelaten ( 1 5 7 2 ) , van buitengewonen rijk
dom. Het nieerendeel dier wapens is geteekend met 
eene getrouwheid, waaruit men ras den als soldaat 

*) Flateresco, d. i . een bijnaam van den SpaanschcnRcnaissancc-stijl 
in do 16 c eeuw, de zoogenaamde Vrocg-Renaissancc (1450—1580). 

t) Zie over hem en zijne gelijke naatngenootcn nader Lee gr—de 
architectes francais de la Renaissance, pur A D O L I ' I I E B E R T Y — Paris, 
1860. 

§) Cudipet zal wel moeten zijn Cippidet von „Cippus", d. i . een 
overcindstaanden grafsteen in dco vorm van eene korte zuil, soms ge
kroond met een ornament. 

Caryatides of „Kariatiden", genoegzaam bekend. 
'J'.rmes, d. z. grenssteencn, ook ovcreindstaando en zuilvormig, dik

wijls van boven eindigende in een beeld „cn buste.'1 
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geboren kunstenaar herkent, die zelf het harnas heeft 
gedragen en het kanon heeft gewischt. Men vindt 
hier keurige typen van wapenrustingen, waardig de 
namen te dragen van A N T O N I O R O M E R O , S E B A S T I E N 

H E R N A N D E S en L U P U S A G Ü A D O , den beroemden wapen
smid van K A K E L V . De schilder, de beeldhouwer, 
de oudheidkundige en de schrijver hebben slechts 
hunne oogen in dit boek te slaan, om een schat 
van aanwijzingen op te doen en er te midden van 
fantasiën in den Grieksch-Rouieinschen trant, het 
geheele arsenaal van offensieve en defensieve wapens 
te vinden, hetwelk gedurende het zoo belangrijke 
tijdperk van de groote hervorming der Nederlanden 
in gebruik was. 

Hierboven is gezegd: dat Du C E R C E A U zich niet 
kieskeurig betoonde in hetgeen hij aan andere kun
stenaars, zijn tijdgenoolen en mededingers, ontleende. 
In 't bijzonder had V R E D E M A N D E V R I E S zich over 
's mans weinig ridderlijke handelingen te beklagen. In 
hun onberedeneerden ijver om de verdiensten hun
ner landgenooten te vermeerderen, hebben de Fran-
schen verspreid, dat onze D E V R I E S hunnen Du 
C E R C E A U had nagevolgd, zoo niet gecopieerd, hetgeen 
bij oppervlakkige schrijvers bijna eene stereotype uit
drukking is geworden. 

S C H O Y protesteert hiertegen en voert daartoe de 
meening aan van een anderen Franschnian, M . D E S -

T A I L L E U R , een architect van beteekenis, die onzen Frie-
schen meester in dit opzicht, alle recht laat wedervaren. 
(Zie bladz. 1 7 tot 2 0 ) . Daaruit blijkt verder nog, dat 
Du C E R C E A U zich aan menigerlei andere kunstdieverij 
heeft schuldig gemaakt. En wat de hier opgeworpen 
kwestie nog aangaat, lezen we aan het slot van dat 
betoog: 

//Sedert de verkooping der collectie V i v e n e l , 
waarin bijna alles was verzameld wat het werk van 
A N D K O U E T D U C E R C E A U betreft, werd men in Frank
rijk verzot op dezen kunstenaar, die gedurende twee 
eeuwen vergeten was. Sedert dien tijd heeft daar de 
meening wortel geschoten, dat V R E D E M A N D E V R I E S 

eene soort copiïst en navolger van den Parijschen 
meester is geweest. Nog niet lang geleden bekladde 
het bekende tijdschrift L'art pour tous de nagedach
tenis van onzen Vlaamschen architect. Met lette ech
ter eens met aandacht op hetgeen beide meesters 
nagelaten hebben en zal zich dan kunnen overtuigen, 
dat A N D R O U E T gestadig niet enkel de ideën voor 
zijne ontwerpen aan V R E D E M A N ontleende, maar ook 
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de matericele details voor de uitvoering en dc eigen 
afschriften (//errements familiers") van dc Antwerp-
sche uitgevers tot de zijne maakte." *) 

V R E D E M A N D E V R I E S daarentegen, alhoewel hij 
zich liet inspirceren door dc Italiaansche kunst en 
de manier van P I E T E R K O E C K volgde, bezat genoeg 
oorspronkelijk vernuft, om zich niet over te geven 
aan slaafsche navolging, van wien ook. 

Bovenstaande, door ons bestreden meening staat 
in verband niet eene andere: dat de Vlaamsche kunst
school een uitvloeisel zou zijn van de Fransche. Het 
tegendeel is veeleer waar. 

Alle Fransche archacologen erkennen dan ook heden 
eene Bourgondische kunstperiode in de 10° eeuw,— 
een tijdperk welks kunstvoortbrengselen het resultaat 
zijn van den Spaanscli-Vlaanischon invloed op de 
kunstenaars van dien tijd. Daarbij is het genoegzaam 
bekend en erkend, dat tegen het einde der 10" eeuw 
de Vlaamsche school, toen bevrijd van het //Plate-
resco," met de Italiaansche om den voorrang dong, 
en dat de eerstgenoemde, wel verre van onder den in
vloed der Fransche artisten te staan, deze niet alleen 
met hare wijze van bouwen en versieren inspireerde, 
maar aan Frankrijk ook hare schilders, beeldhouwers, 
plaatsnijders en tapijtwerkers leende. Ter toelichting 
daarvan zij het voldoende, hier dc namen te herin
neren van R U B E N S , P I H L L I P P E D E C H A M P A G N E , 

F R A N C O I S D E Q U E S N O Y , V A R I M E D E I . I N C K , J A N S en 

diens medewerkers (de stichters van de //Manufac
ture des Gobelins", 1 0 4 0 ) te Parijs, zooals V A N D E R 
R O O S T en K E R K X eene eeuw vroeger de «Arazzeria 
Medicea" (1546) te Florence hadden ingesteld. 

Wel beschouwd zijn de Vlamingen, met de Itali
anen, de scheppers van dien Franschen Renaissance
stijl, welke zoo oneigenlijk den naam van //style Louis 
X I I I " draagt. 

Men kan in de aesthetick der Vlaamsche kunst 
Spaansche, Italiaansche en zelfs eenige Duitsche ver
wantschap opmerken; maar vóór het jammerlijke 
tijdperk van den //style Rocaille" werd onze 
(Vlaamsche) kunst nimmer door Franschen invloed 
gedreven. En die Rocaille-stijl, is zij eigenlijk iets 
anders dan eene ontaarding van het Italiaansche 
/'Pellame" of //BaroccoH" f) 

*) Iloo dit te rijmen met V U E D E M A N ' S eigeu gunstige meening 
over D u C E R C E A U ? (Zie bladz. 24 hiervorenj. 

•f) Rocaille, Pellame, Buroceo zijn met Roccoco, Jesuitenstiji, Style Louis XF, 
Style Pompadour, Pruikenstijl, benamingen van verschillende vertak
kingen der Renaissance in het laatst der 17e en gedurende dc 18e eeuw. 

D L . X X V I . 
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Keeren we, na deze uitweiding, nogmaals tot onzen 
kunstenaar terug. — Toen in 1 5 7 0 eene Oostenrijk-
sche Aartshertogin Antwerpen doortrok, om zich naar 
Spanje te begeven, lieten de magistraten te harer 
eere een triomfboog oprichten, welke door V R E D E M A N 

| D E V R I E S in 5 dagen tijds geheel voltooid werd. Te-
zclfder tijd schilderde hij te Antwerpen, in het huis van 
G I L L E S H O F F M A N , een der rijkste kooplieden van de 
stad, een perspectief zoo juist en bedriegelijk, dat, het 
aanleiding gaf tot menige verrassende misleiding, gelijk 
o. a. ook eens Prins W I L L E M V A N O R A N J E ondervond. 

Op het einde van de 10° eeuw, toen de Neder
landen zoo bloedig door godsdienstige beroeringen 
geteisterd werden, ging V R E D E M A N tot het geloof der 
Protestanten over, hetgeen voldoende zijn vertrek 
uit Antwerpen, na de overwinning van den Prins 
van Panna, verklaart. 

Sedert dien tijd zien we den artist van dat nieuw 
geloof dikwijls in zijn werk getuigenis afleggen. 
Men zie o. a. plaat 29 N N van zijn Traité d'archi-
tecture, herdrukt door S A M U E L M A R O L O I S . 

Alle boeken van D E V R I E S werden in 't algemeen 
uitgegeven door zijne vrienden H I E R O N Y M U S C O C K cn 
G E R A R D D E J O D E . Z O O ook zijn werk Arae pers-
pectivae, gedrukt te Antwerpen in 1 5 6 0 . 

Zooals we gezien hebben, had V R E D E M A N tot be
schermers in zijne jeugd Graaf E R N S T V A N M A N S F E L D , 

F R E D E R I K S C I I E N C K , den lateren Aartsbisschop van 
Utrecht en den Kardinaal D E G R A N V E L L E . Bij het klim-

I men zijner jaren vond hij rijken steun bij den Prins 
van O R A N J E , en diens zoon M A U R I T S V A N N A S 

SAU , alsmede bij dc Staten van Friesland. Voor 
Prins M A U U I T S componeerde V R E D E M A N het devies, 
geborduurd op diens banieren en vaandels, zooals 
reeds vroeger vernield is. Aan dien Vorst droeg hij 
ook zijn Traité de perspective op, gedrukt in 
1 5 9 9 — 1 6 0 0 en gegraveerd door I I . I I O N D I U S ; — * ) 

doch niettegenstaande deze bescherming, mocht het 
' hein niet gelukken, van de Staten van Holland een 

leerstoel in de bouwkunst en perspectief aan de 
hoogeschool te Leiden f) te erlangen. 

*) Eeno derde uitgaaf van dit werk, verbeterd cn vermeerderd, 
\ werd door SAMUEI, M A R O L O I S in 1019 te Amsterdam, bij J A N V A N 

A R N H E M , bezorgd, met tweo vervolgen, bestaande in 51 en 24 platen. 
1 D i t bock werd later herdrukt onder den titel van Opera Mathematica 

ou Oeuvret matliématiqnes traiclans de geometrie perspectief, architecture 
et fortification, de nouveau reeaie, nnymentée et corrigée por ALnERT 
G I R A R D , mathématieien." Amsterdam, J an Janssens, 1651. 

t) Zie hierover het Naschrift, bladz. 4 7 en verv. 
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Zooals bekend is, had in 1 5 S 1 door de Alge
meene Staten der Vercenigdc Nederlandsche provin
ciën de plechtige afzwering van P H I L I P S II plaats. 
Een prins uit het huis van V A L O I S , zoon van de 
beroemde C A T H A R I N A V A N M K U I C I S en broeder van 
Koning C H A R L E S I X van Frankrijk, de Hertog van 
A N J O U , trad op aan het hoofd der bevrijde gewesten, 
om deze volgens de plannen van W I L L E M den Z w i j 
ger tc besturen. Doch A N J O U , populair geworden 
door het geluk, waarmee hij den Prins van Panna 
eerst het hoofd had geboden, werd op zijne beurt 
later door dezen weerstaan, toen hij het graaf
schap Henegouwen wilde bemachtigen. Dit, gevoegd 
bij de mislukte pogingen, welke de eerstgenoemde 
prins deed, om zijn zeer beperkt gezag bij zijne nieuwe 
onderdanen, zelfs door list en geweld, uit te breiden, 
deed hem weldra de ingenomen positie weder verliezen ; 
zelfs moest hij, na zijn schandelijken aanslag op Ant-
pen, het land verlaten. 

De vermelding van deze staatkundige gebeurtenissen 
is hier noodig, voor hetgeen volgt, cn verklaart het 
aandeel, dat de Antwerpsche kunstenaars namen, j 
en in 't bijzonder V R E D E M A N D E V R I E S had aan de 
decoratie werken, uitgevoerd ter eere van een Fran-
schen vorst, toen deze nog als Hertog van Brabant, 
Markies van Antwerpen en Graaf van Vlaanderen, 
zijn «blijden intocht" deed. 

W I L L E M V A N O R A N J E had het werk van den vader- i 
landlievenden kunstenaar bewonderd; alzoo was het 
natuurlijk, dat hij zich diens talenten als bouw
meester en schilder ten nutte maakte, om den triom
fantelijken intocht te verhoogen van een prins, van 
wien O R A N J E en M A R N I X eens alles goeds hoopten 
voor de bevrijding van het vaderland. De »Spaansche 
furie" had echter toen nog geen wederga in de 
//Fransche furie" te verwachten. 

C H R I S T O P H E P L A N T I J N , de bekende Antwerpsche II 
boekdrukker nu, heeft in 1 5 8 7 ecu plaatwerk in één 
folio deel van de triomfbogen uitgegeven, die des
tijds waren opgericht naar de teekeningen van D E 

V R I E S . Dc gravuren daarvan zijn van T H E O D O R E 

G A L L E . De titel luidt: La Joyeuse et magnifique 
Entree de Monseigneur P R A N C O I S , ^ / * de France et frère 
unique du roy, par la grace de Dieu, Due de Brabant, 
d''Anjou, Alencon, Berri, etc. en sa très-renommée 
ville d'Anvers. Dc stijl van deze triomfbogen en 
hunne versiering is geheel in de gewone manier van 
V R E D E M A N en doet onzen Fries weder veel eer aan,. 

zooals blijkt uit de beschrijving van bijzonderheden, 
die S C H O Y ook weder van dit werk geeft. (Zie bladz. 
2 4 — 2 0 ) . Echter sluit hij deze met de volgende belang
rijke opmerking: 

//Bij de groote schaarsheid van artistieke documenten, 
welke ons ter studie uit het rampspoedige tijdperk 
van den Spaanschen oorlog in de Nederlanden zijn 
overgebleven, zijn de bovenomschreven triumfbogen 
eene welkome nalatenschap. V H E D E M A N D E V R I E S toont 
zich daarin vol bezieling en blijft in 't algemeen zich 
zeiven gelijk; m a a r . . . . . bij zekere zwakheiden 
ongebondenheid merkt men daarin zonder moeite 
eene verandering op, eene moedeloosheid, die wij be
schouwen als een bewijs, hoezeer politieke hartstochten 
en bezigheden buiten zijn eigenlijken werkkring de 
ontwikkeling van den zedelijken en vcrstandelijken 
aanleg des kunstenaars hinderen." 

liet genoemde veelbewogen tijdperk onzer ge
schiedenis levert, tengevolge van de snelle wisselingen 
der fortuin, talrijke aanleidingen tot die vluchtige 
decoraties; waaromtrent S C H O Y in bijzonderheden 
nader verwijst naar zijne artikelen over de Céré
monies publiques aux Fays-Bas, in het Journal 
des Beaux-arts, Bfuxelles, 1 8 7 2 — 7 3 . In een ander 
werk (Arabeschi e Groteschi) *) heeft dezelfde schrijver 
eene afzonderlijke studie openbaar gemaakt van de 
onderscheiden karakters der Vlaamsche grotesken, 
naar aanleiding van nog eene andere oude uitgaaf, 
getiteld Grotlesco in diversche manieren, etc., vvt/i 
ghegheuen duer ( J E R A E H T D E J E U D E , " ook al aan 
A N D R O U E T D U C E R C E A U toegeschreven ten koste van 
V R E D E M A N D E V R I E S . Laatgenoemde vertoont daarin 
eene bepaalde neiging tot de composities van sommige 
Italiaansche meesters, niet name G I O V A N N I D I U D I N E . 

liet is daaruit duidelijk, dat de portefeuille van V R E D E -

M A N ' S reis in Italië rijkelijk dienst heelt gedaan, om 
onderwerpen voor deze grillige fantasiën te verschaffen. 

liet zeldzaamste der verzamelwerken van D E V R I E S 

is ongetwijfeld zijn FAvre des Meubles, in klein 
folio formaat, met 10 platen, voorafgegaan door eene 
frontispice, waarop vreemdsoortige tropheën van werk
tuigen en instrumenten van den meubelmaker-beeld
houwer voorkomen. De titel geeft een overzicht van 
deze merkwaardige verzameling, waarom wij die hier 

*) Arabesken en Grotesken: eerstgenoemde eene oneigenlijke benaming 
van rankversieringen in spiraalvormen; laatstgenoemde de naam voor 
ichelpvormlge en grilligo ornamenta t ie» , zooals deze in kunstmatige 
grotten voorkomen. 

in zijn geheel laten volgen: Différents pourtraicts de 
menuiserie ascauoir Portaux, Bancs, Escabelles, Ta-

V bles, buffets, frises ou corniches, licts-de-camp *), ortie-
ments it pendre Vessuoir a mains, fontaines alaver les 
mains. — Propre aux Menuhiers et autres amateurs 
de telle science. De Vinvention de J E I I A N V R E D E M A N 

diet D E V R I E S et mis en lumièreparFiuiA.ivpv. G A L L E . " 

Als gravuren moeten de desbetreffende platen echter 
voor die in het later nog komende werk Corinthia et Com
posita, gegraveerd door I I I E R O N Y M U S C O C K , onderdoen. 

Zooals men weet, waren in de 1G C eeuw boven
natuurkundige bespiegelingen zeer in de mode. De 
zinnebeelden, allcgoriën en rebussen (zinspelingen 
in woord en beeld), altemaal van Italiaanschen oor
sprong, waren toen zeer in zwang. De eerste edel
lieden lieten de heraldieke figuren van de erfelijke 
wapenschilden hunner vaderen weg, om er een//motto 
de fantaisie" voor in de plaats te stellen. Dit in 
aanmerking nemende, behoeft het geene verwondering 
te baren, dat ook V R E D E M A N O . a. beproefd heeft, 
het karakter der vijf bouworden uit te drukken in 
den tijdkring van het nienschelijk leven. En had 
ook niet V I T R U V I U S , zijn aangebeden meester, de 
verhoudingen van het mensclielijk lichaam aange
geven als een //canon" f) van de samenstellingen der 
spieren volgens de beelden der Oudheid? 

Deze poging nu van V R E D E M A N is tc zien in zes 
folio platen, ten titel voerende Theatrum vitae hu-
manae aeneis tabulis per 1 0 A PI R V S ( J O H A N N E S 

P I I R I S I U S ) exaratum, niet nog eene spreuk in 't 
Latijn, een vers in 't Fransch cn den naam van 
/ / J E A N L E P R I S O N . " Om dc curiositeit geven wij 
hierbij nog een overzicht van de wijze, waarop V R E 

D E M A N D E V R I E S de menscliclijke leeftijden in deze 
orden heeft voorgesteld: 

I. Composita . . . . 1 tot 1 0 jaar. 
I I . Corinthia 16 u 3 2 // 

I I I . Jonica. . . . . . 3 2 // 4 8 // 
I V . Dorica 4 S // 6 4 // 

V . Toscana 6 4 // 8 0 // 
I V . Ruijne. . . . . 8 0 // 1 0 0 // 

*) W a t V R E D E M A N DE V R I E S hier » l ic ts -dc-camp" noemt, zijn die 

groote bedden in den trant van de troonhemels of baldaquins der l C c 

eeuw, welke eene geheele familie konden bevatten. 

t) Canon, of Kunon, d. i . een door traditie tot regel of wet opge

voerd voorschrift of voorbeeld, onderwerpen der kunst betreffende. 

|) Ruijne. Do benaming voor den stijl, beter gezegd de mode, welko 

in do vorige eeuw van het aanleggen van kunstmatige „ r u ï n e n " ecno 

afzonderlijke bouwwijze maakte. 

P A U L V R E D E M A N , zoon van H A N S V R E D E M A N , heeft 
eveneens eene serie dergelijke afbeeldingen nagelaten, 
waarop de vijf zintuigen van den mensch in de vijf 
orden van V I T R U V I U S zijn voorgesteld. Gewoonlijk 
dienden zulke compositiën, welker allegorische zin 
somtijds vrij duister is, als cartons voor profane 
glasschilderingen en tapijtversieringen. 

Daar uit het voorgaande genoegzaam is gebleken, 
dat in V R E D E M A N D E V R I E S een echte artist zat, moet 
thans nog worden opgemerkt, dat hij tevens was een 
man van praktijk, met technische bekwaamheid en 
ondervinding, en in 't bezit van die wetenschappe
lijke kennis, welke voor hem noodig was, om de 
kunst van V I T R U V I U S te beoefenen en zijne ontwer
pen in werkelijkheid te brengen. Ten bewijze hiervan 
dienen de volgende regelen, ontleend aan zijn 
Livre d'architecture, waarin hij, na te hebben 
gezegd, «dat wijl het in Italië gewoonte is, vensters 
te maken, die spaarzaam licht doorlaten, navolging 
van deze Italiaansche bouwwijze niet aan te bevelen 
is in onze streken, waar de zon vrij wat min
der kwistig met hare stralen is. //En ce Pays-
//Bas on a unc autre condition singulièrement aux 
//villes de grandes négociants, oil les places sont 
//petites et bien chores, la oii ils faut practiser ct 
//chercher les places en haut, a la plus grande coui-
//modité, soit grande ou petite, oü i l faut user et 
//chercher la plus grande coimnodité et moïen des 
//edifices on logis d'architecture en lieu propre 
na savoir accomoder l'art a la situation et nêcessitc 
"du pays, plus que oncque a été besoin aux anciens, 
//sclon qu'on cn trouvera cn chascune des pieces ou 
//parties." 

Zulke lessen van vroegere meesters zijn nog be
hartigenswaardig voor onze dagen, waarin zoovele 
voorbeelden aan te wijzen zijn van gebrek aan be
hoorlijke overeenkomst tusschen het plan van een 
gebouw cn zijne bestemming. 

Eene andere, zeker ongeineenc, opmerking, welke 
deze tekst mede aan de hand geeft, betreft de zorg 
voor cenc doelmatige inrichting van dc woning met 
't oog op huiselijk gemak en verkeer, waarin ons 
Italië mede het voorbeeld gaf: een voorteeken van 
verzachting der zeden cn eene toespeling op dc maat
schappelijke verheffing van de vrouw, waarmede de 
architecten voortaan rekening hadden te houden. 

Wij hebben boven gezegd, dat V R E D E M A N D E V R I E S 

ook schilder was. Zijne beste werken als zoodanig vindt 
3* 
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men thans in Engeland, waar zij zeer o]> prijs gesteld J 
worden. S C H O Ï noemt daarvan hij name een Salu- " 
tation Angélique, in do verzameling van Dr. R O 

B I N S O N , dan Le Triumvirat a Home (Zie den catalogus 
van H O K T ) ; verder ccn interieur van eene groote j 
Gothische kerk, in dc galerij van het Belvédère tc 
Wccnen, cn het bouwkundig decors van cene schilderij 
in de St. Romboutskerk tc Mechelen. (Zie nader 
bladz. 2!) van S C H O Y ' S geschrift). Ook stoffeerde 
V R E D E M A N de zaal van het Avondmaal, door J O O S T 

V A N W R I N G E N geschilderd op het altaarblad van de 
Kerk van St. Géry te Brussel, thans afgebroken. 
Het Stadhuis van Antwerpen bezit eene historische 
schilderij, zijnde eene allegorische voorstelling van 
der ïFeesen-meesters kamer, waarin men direct 
dc hand van V R E D E M A N herkent, alsmede cene zekere 
overeenkomst met de composities van D E C I . E R C K . 

(Zie nader bladz. 3 0 t. a. p.) 
S C H O Ï bezit zelf een aantal tcekeningen van V R E D E 

M A N D E V R I E S , in 't algemeen geschetst in gewonen inkt, 
gewasschen met O. I . inkt cn opgewerkt niet vlakke 
tinten in waterverf. De merkwaardigste daarvan is 
een plafond in perspectief met open lucht, versierd ; 
met wapenschilden van eenige Antwerpsche familiën. I 
Deze teekening is tc opmerkelijker, daar zij op dc II 
achterzijde het origineel gekrabbel van een brief ver
toont, waarin de kunstenaar zich beklaagt (aan welk 
groot heerschap, is ons onbekend), over dc wanbe
taling van geleverde tcekeningen. 

Het leesbaar gedeelte daarvan luidt als volgt: 
;/ dat men heer dat wij den brief 

//ontfangen dat gij bede in bezitting zijt van dc 
//tickeningen, macr wij en hebben geen geit ont
vangen want hij sat dat hij van geen geit en 
«wist, so meen heer cn moet ons dat niet qualijck 
//afnemen dat wij men heer geen quitanssi en sijn-
//den, want en weten niet wat dit bediden mag, oft 
//hier bedrog mag zijn van den boeij, want men 
//het is gast zonder om ne quitanssi da sijden, macr 
//wij en weten niet oft men geen gegeven heft oft 
//niet, want wij hebben den brief ontfangen van eenen 
//vremden knegt die du wij niet cn kenden " 

De reeks uitgegeven werken van H A N S V U E I I K M A N 

telt 3 4 boeken cn geschriften, met een groote menigte 
platen. 

D E V R I E S schreef het Latijn met hetzelfde gemak (?) j 

als het Vlaamsen. Ook kende hij Fransch, doch be- j 
diende zich van de hulp van T H E O D O R U S K E M P bij de j 

overzetting in deze taal van zijn Livre des Ordres, 
uitgeven in 1577. 

D E V R I E S heeft ons verder niet alleen proeven 
van proza, maar ook van poëzy nagelaten, in 't 
Vlaamsen. Ten bewijze van het laatste laten we hier 
nog een gedicht volgen, voorkomende in zijn Livre de 
Perspectieve, hetwelk niet toevoegsels herdrukt werd 
door M A R O I . O I S , tc Amsterdam, in 1038. 't Heet een 

Ballade. 

„Als ick mij tot dit werek, bevljjtichde niet luste 
Soo quam mij dikmaels voor, 't geen ick noch had onthouwen, 
Ghelesen ia mijn jeucht, d'welck mij gantsch in onrustc, 
Stelde (lach en nacht, ick moetet hier ontfouwen, 
Van den Man sondor Vader, wilt mijn reden door knouwen, 
Momus geheeten, die, van den Nacht is glicboren, 
Vader van Berispers, en diese weet te stouwen, 
Tot hot eynd' van tweedracht, als zjjn Kinders vercoren, 
En dees, soo and'r in deucht seer nog luier Vader storen 
Scheppen groote vreuchde, in ijemandts were te laken, 
ï" ghene dees Const alhier, in mij schier hadd' doen smoren, 
Overpeijsende wel. dat ick oock zoude maecken 
Tot Vijandt t' groot geslacht, die t' al winnen metter lvaccken, 
.Maar dc liefhebbers reijn, die t' wel nomen int gocdo, 
Verbliesen dit ghedrocht, deden dat zjj nu smaecken, 
Mijn stadie hier gheheel, daer met veertig Jacr moede, 
Ick mij hebbe ghemaeckt, op dat hem elck een vocde." 

Vulgens S C I I O Y moet dit vers o. a. in verband 
staan met de mislukte sollicitatie van onzen artist 
naar het professoraat aan de Universiteit te Leiden. 
(Zie bladz. 3 4 van dit geschrift). 

Nieuwe meubelvormen — hebben wij *) elders 
gezegd — gingen steeds nieuwe bouwvormen vooraf. 
Toen de denkbeelden van V K E U E . M A N en van diens 
medestanders en opvolgers werkelijk nationaal wer
den, geschiedde dit voor dc woningen van de ede
len zoowel als van dc burgers algemeen. Toen 
kwamen voorwerpen ter opsiering in zwang, welke 
ontworpen waren door meesters van de Antwerpsche 
school en in plaat ter algemeene kennis waren ge
bracht. Dc drie tijdperken van de Italiaansch-Vlaam-
sche architectuur werden voorafgegaan door verande
ringen in den stijl van deze meubelpatronen. 

Vier kapitale verzamelwerken bevatten in hoofd
zaken de geschiedenis van het meubelvak in dc 
Nederlanden gedurende cene geheele eeuw, nl. 15G0— 

*) Wij. d. i . hier alleen Scnov . Ik betw'yfel, ondanks hetgeen cr hier

boven op volgt, deze stelling, wier wederlegging ons thans echter te ver 

van hot oorspronkelijk onderwerp zou voeren en daarom achterwege 

gelaten wordt. ^ -

1 0 0 0 . — Het eerste daarvan is het werk van H A N S 

D E V R I E S , getiteld: Différents pourtraicts de menui-
serie, uitgegeven door P H I L I P P E G A L L E , en waar
schijnlijk opgesteld omstreeks 1 5 0 5 . Dit is het klas
sieke tijdperk der decoratieve kunsten. Dc ornamen
tatie is forsch en streng, cn met de grondvormen 
vereenzelvigd. — Dan volgen twee Livres de Meu-
bles van P A U L D E V R I E S , zoon van H A N S , getiteld: 
Verscheyden Schrijnwerk, uitgegeven in 1 6 3 0 door 

C I . A E S J A N S V I S S C H E R , waarvan dc ontwerpen zich 
onderscheiden door nicer volledige afwerking in dc 
contours en mindere zuiverheid in dc silhouetten, 
alzoo getuigende van eene veronachtzaming van vor
men, zooals deze door bestemming en gebruik worden 
aangewezen. Eindelijk het werk, getiteld: L'Ojicina 
arcularia, uitgegeven in 1 0 4 2 door C U I S P U N D E 

P A S . Ontleend aan verschillende andere werken (//exi-
niia exempla ex variis au toribus)", ontmoet men 
daarin voor 't eerst meubels zonder beeldhouwwerk 
(in //Ebben- en Saccardaenhout," *) met ivoren biczen 
ingelegd, niet schelpwerk en aangevuld met golvend 
lijstwerk (//ïnoulures ondées"). Sommige meubels 
behooren nog tot don ouderen stijl, getuige eene 
trouwe copie van een der platen in bovengenoemde 
Pourtraicts de Menuiserie. 

Eenige biografen geven aan H A N S V R E D E M A N twee 
zonen : P A L I , en S A L O M O N . S C I I O Y getuigt geene enkele 
aanwijzing te hebben gevonden, waaruit kan blijken 
dat V R E D E M A N wettig gehuwd is geweest; men vindt 
nergens den naam zijner vrouw vermeld, Misschien 
stierf zij reeds jong. In elk geval schijnt van haar 
nimmer gewag tc zijn gemaakt. 

De Navorscher van 1855 (Deel V . Bijbl. L X V ) deelt 
mede, dat P A U L tc Amsterdam huwde in 1601 niet 
zekere M A E Y K E N G O D E L E T . 

Wat S ALo.vioN betreft, — V A N M A N D E R laat dezen 
sterven te 's Gravenhage, in 1 0 0 1 , zonder den datum 
van zijn geboorte op te geven. I M M E R Z E E L laat hem 
geboren worden in 1550 , te Antwerpen. N A G L E R f) 
schrijft hein een zoon toe, P I E R R E genaamd, ge
boren te 's Gravenhage in 1587 . Anderen beweren, 
dat de vader van den laatstgenoemde P A U L V R E D E M A N 

was. — Hoe dit zij, alle drie ( P A U L , S A L O M O N en 

*) Saccardarn of Sakkeriaan, een bijzondere, harde houtsoort in kleur 

het midden houdende tusschen ebben- en palissander-hont. De naam is 

ontleend aan het jacora.ido der Portugeezen, die dit hout hel eerst 

uit Hrazilië aanvoerden. 

t) Zie over deze schrijvers en hunne werken nader bladz. 45 en 46. 

j'j P I E R R E ) waren talentvolle kunstenaars, die de voet-
| stappen vun den ouderen H A N S D E V R I E S drukten 

; cn in zijne manier voort werkten. — Het voornaamste 
: werk van P A U L D E V R I E S is zonder twijfel zijn Hoek 

der Meubelen. 
Dit werk bestaat uit twee gedeelten, beide in één 

jaar cn bij denzelfdcn uitgever verschenen. Dc titel 
is in 't Vlaamsen en in 't Fransch: Plusieurs Me-
nuiseries comme Porlaulx, Garde robbes, Buffets, 
Chalicts (Ledekanten), Tables, Arches (Kisten), Selles 
(Stoelen), Jlancs, Escabelles, Rouleaux apendretou-
ailles (Hantdoex-rollen), Casses a vertes (Glasborden 
et beaucoup d'autres sortes d'ouvrages. Le tout fort 
arlislement agencé et marqué par le fameux P A L I , 

V R E D E M A N D E V R I K S E ; en nouvellement mis en lumière 
par N I C O L A S J A N S V I S S C H E R , 1 'an 1630 (// T'Amster-

l dam Gedruckt bij C L A E S J A N S V I S C I I E R , in de 
Kaher-straet, in de Fischer.)'' 

De frontispice van het eerste deel is in strenge 
lijnen, maar in het tweede vindt men twee cartou
ches, opgewerkt met tlie geleiachtige vormen, welke 
in het midden van de lT eeuw den voorrang hadden. 

''• J A N U S D O U Z V , do fijnsmid, heeft in dit genre een 
menigte wonderlijke voorbeelden gegraveerd. 

Wat nog het bock van P A U L V R E D E M A N betreft, 
deze heeft het model type van zijn vader op den 
voet gevolgd. Alleen merkt men er gemakkelijk den 
gang der mode in, de veranderingen dientengevolge 
in eene halve eeuw in den stijl gebracht. Op de 
//Rabat rollen," zuiver die van H A N S D E V R I E S na
gebootst, volgen golvende cartouches, met naar ach-

j teren omgebogen krullen. De vormen worden weldra 
I onbepaald, en naderen die der zaadlobben van de ge-
I wonc noot; inliet Boek der Meubelen van C R I S P I J N D E 

P A S gelijken zij reeds op de bibberende oppervlakken 
van deu //nostoch" (de aargelei) of op het ijlmos van de 
cartouches in het werk van J A N C L A E S Z . V I S S C H E R . 

De twee boeken van P A U L V R E D E M A N vormen een 
niet minder artistiek werk, waarin de schitterende 
verbeelding van den meester dc motieven kwistiger 

; zonder rekenschap heeft aangewend. Gereproduceerd 
door de photografie, zijn zij in onzen tijd van onder-

•j zoek cn schifting cn van herleving der Vlaamsche 
kunst op nieuw in zwang gekomen, zooals zij dat 

| waren in de 17c eeuw. 
Eene reeks van vijf zonderlinge composities, iu het 

genre van de tapijtschilderingen, vroeger genoemd, 
toont ons, dat P A U L D E V R I E S , op het voorbeeld 
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van zijn vader, evenmin de gelegenheid om een weinig 
met bovennatuurkunde te liefhebberen, versmaadde. 

Met 't oog hierop herinneren we aan de op bladz. 3 7 
reeds aangehaalde vijf bouworden, waarin hij 's men-
schen vijf zintuigen heeft gepersonifieerd, en welalsvolgt: 

(het gezicht), 
(het gehoor), 
(de reuk), 
(de smaak), 
(het gevoel). 

Thuscana — Visus 
Uorica — Auditus 
Jonica — Odor 
Corinthia — Gust us 
Composita — Tactus 

Behalve P A U L en S A L O M O N , kennen wij nog een 
G E H A R D V R E D E M A N , zoon van zekeren J A C U U E S V R E 

D E M A N //Muzijkuieestcr der stad Leeuwarden," wonende 
in die stad in 1(517. Deze G E H A R D V R E D E M A N was 
glasschilder. Met boek Liber amicorum van W I J -
B R A N D D E G E E S T , den ouden, bevat het volgende 
vreemde eigenhandig geschreven vers van dezen 
waarschijnlijken nazaat van den ouden H A N S . 

//Qui bien se mire bien se void 
«Qui bien se void, bien se cognoit 
//Qui bien se cognoit pen se prise 
//Qui peu se prise, Dien 1'avise." 

//Uieu et mon droit" 
G É R A R T V R E D E M A N P R I S O N , 

Vitterier. 
Men ziet het, bescheidenheid en talent waren een 

erfdeel in deze kunstenaarsfamilie van Leeuwarden. 
H A N S V R E D E M A N D E V R I E S was ongetwijfeld een dei-
meest begaafde kunstenaars van het roemrijk tijdperk 
der Italiaansch-Vlaamsche Renaissance; te verge
lijken met al zijne Italiaansche, Spaansche, Duitschc 
en Fransche tijdgenooten, maar nochtans niet de 
mindere van één, wél de meerdere van velen hunner. 
Hij behoort zeker tot die soort van bevoorrechten, 
voor wien de kunst een priesterdom is, die hun 
geheelen persoon vordert en hen eene zending opdraagt, 
die slechts met hun leven kan eindigen. 

Zijn talent blijkt vooral uit zijn Livre (VArchi
tecture, een meesterwerk, vol inspiratie en dat alleen 
voldoende zou zijn geweest, om zijn naam te vereeuwi
gen. Hij noodigde daarmee zijne vakgenooten uit, van 
zijn arbeid te profiteeren om te trachten dien te over
treffen, //ti s'enquérir du //mien pour cn avoir un 
nieilleur," — zooals hij het zelf te lezen heeft gegeven. 

S C H O Y schijnt een portret van V R E D E M A N D E V R I E S 

te bezitten, gegraveerd door H O N D I U S , dat hem voor
stelt op 77 jarigen leeftijd, l iet gelijkt, als algemeen 
type van physionomie, op P I E T E R K O E C K en L A M 

B E R T L O M B A R D . Het stelt een grijsaard voor, met een 
breed en hoog voorhoofd, den schedel nog bedekt 
met een zwaren, golvenden haardosch, doch geheel 
vergrijsd; daarbij een eveneens grijzen ringbaard, en 
een zwaren, ietwat opgedraaiden knevel. Ue neus, licht 
gebogen, is naar beneden afgerond ; de wenkbrauwboog 
teekent diepzinnigheid en overwelft een Teutonisch oog. 
Een kleine geplooide ringkraag, van voren open, om
sluit den hals. Het bovenlijf is gedekt met wambuis 
cn mantel, halverwege op de borst dichtgeknoopt. 

Deze edele figuur maakt indruk. Die oogen denken ; 
dat is wel de type die men zich voorstelt van den 
grooten kunstenaar en moedigen burger, welke slechts 
den roem opving, om dien op zijn vaderland terug 
te kaatsen, cn die in een zijner geschriften zeide: 

//Misschien is mij een eerenaam in de toekomst weggc-
//legd, indien er eenige waarde in gelegen is, dat de Bel-
//gische geleerde (?) dien voor zich gelieft te bewaren." 
Forte aliquod nomen mihi erit: sed Belgica docta, 
Si quid nomen erit, quaerat et ipsa sibi. 

Op het oogenblik, (1S7G) dat wij deze regelen 
schrijven, (zoo besluit S C H O Y zijne belangwekkende 
studie), geeft men te Brussel, na twee en halve 
eeuw, de voornaamste werken van H A N S en P A T J W E L S 

D E V R I E S op nieuw uit, gereproduceerd door middel 
van de photolithographic. Dit is een eerste veelbe-
teekenendc rechtvaardiging aan één dier grootste 
Vlaamsche artisten, welke, even als L A M B E R T L O M B A R D , 

P I E T E R K O E C K en W E N C E S L A U S C O E B E R O E R , nog wach
ten op een standbeeld. 

In de hoop, daarmede den lezers dezer Bouw
kundige Bijdragen eene welkome aanvulling te geven, 
voeg ik aan het vorenstaande nog de volgende aan-
teckeningen toe. 

Met de zeer gewaardeerde toestemming van wijlen den 
heer W . E E K H O E F , den betreurden archivaris der stad 
Leeuwarden, schrijver van De stedelijke Kunstverza
meling dier stad, alsmede van een daarin opgenomen 
Overzicht van de Geschiedenis der Kunst in Friesland, 
ontleen ik daaraan van sommige feiten eene andere 
lezing als die welke wij uit S C I I O Y ' S geschrift nu 
kennen, en ook nog enkele nieuwe bijzonderheden 
aangaande onzen Friesch-Vlaamschen kunstenaar. 

V R E D E M A N D E V R I E S werd, ook volgens E E K I I O F E , 

in 1 5 2 7 te Leeuwarden geboren. Deze noemt echter 
niet H A N S , maar J A N als zijn voornaam ; welnu, beide 
voornamen kunnen eene verkorting van J O H A N N E S 

zijn, hetgeen zekerheid wordt door den titel van zijn 
Livre des Meubles. (Zie hiervoor bladz. 3 6 ) , waar zijn 
doopnaam J E H A N luidt. In meerdere of mindere af
wijking met het vroeger meegedeelde, lezen we verder 
bij E E K H O F F : //dat V R E D E M A N D E V R I E S in zijne jeugd 
vijfjaren doorbracht als leerling bij R E I J E R G E R B R A N T S 

(van wien E E K H O F F op vroegere bladzijden eenige bij
zonderheden meedeelt), met oogmerk om glasschilder 
te worden. Dan hiervan zag hij geheel af, sedert hij, 
naar Mechelen en het kunstlievende Antwerpen geto
gen, zich daar met de borst op de schilderkunst toe
legde cn in 1 5 1 9 reeds medewerkte aan de versieringen, 
waarmede men dc komst van Keizer K A R E I , en zijn 
zoon aldaar wilde opluisteren. N u keerde hij in zijne 
vaderstad terug, om zich af te zonderen tot het bestu
deeren der theorie van de kunst, naar de werken van 
Vrri iLvius, Hij had het vak gevonden en gekozen, 
waarin hij wilde uitmunten. Naar Mechelen terugge
keerd, vervaardigde hij daar en vervolgens in andere 
Vlaamsche plaatsen, ja zelfs te Frankfort, Brunswijk, 
Praag en vooral te Hamburg en Dantzig, eene menigte 
schilderwerken, bestaande uit kunstige, in perspectief 
geteekende, bouwkundige onderwerpen; dikwijls met 
beelden gestoffeerd, welke zóó bedriegclijk voor het 
oog waren, dat er menigmaal weddingschappen om 
gedaan werden. Zijn werk, bij zijn leven gewild, 
werd ook later gezocht en goed betaald. 

Prof. W A A G E N uit Berlijn hechtte aan V R E D E M A N ' S 

stukken, nog te Wcencn voorhanden, die waarde, dat 
hij J A N V R E D E M A N D E V R I E S noemde: //den schepper 
der Architekt uur-schilderkunst, als afzonderlijk vak" *). 

Op later' leeftijd werd hij door het uitgeven van 
modellen en wetenschappelijke geschriften de wet
gever op dit gebied der kunst; want K R A M M ver
haalt, dat hij met P I E T E R K O E C K V A N A E L S T , de 
eerste was, die dc regels der burgerlijke bouwkunde 
met de daaraan verwante sieraden leerstellig in de 
Nederlanden heeft ingevoerd, waartoe hij alleen wel 
een getal van twintig boeken heeft geleverd f). Kort 

*) Zio Die tornehmsten Denkmaler in Wien, 18CC, I, 22. In V A N M A N -

D E R ' S Schildersboek I I . 5 - l : i , is z'nn leren bijzonder uitvoerig beschreven. 

t) Negen dier belangrijke werken heeft E E K H O F F verzameld cn in 

den Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden beschreven. In 

het Prentenkabinet der Koninkl i jke Bibliotheek te Brussel zag deze in 1874 

nog verscheidene andere zijner werken. En nog kort voor zijn dood be

richtte deze verdienstelijke verzamelaar mij, dat hij „in 't bezit van 

verscheidene fraaie exemplaren der werken van VREDEMAN - , deze met 

historische aanteckeningen heeft verrijkt," welker publicatie ter gelegener 

tijd zeker door menigeen met belangstelling wordt to gemoot gezien. 

na de uitgaaf van zijn groot werk over de Perspec
tief, in 1 6 0 4 , schijnt hij overleden te zijn. 

Waardige opvolgers en medehelpers vond hij in 
zijne zonen P A U L U S en S A L O M O N , van welker de eerste, 
die het keizerlijk paleis te Praag met vele kunst
stukken versierde, te Antwerpen wonende, in 1 6 0 1 
te Amsterdam trouwde en een zoon naliet, P I E T E R 

V R E D E M A N D E V R I E S , die 's vaders manier volgde. 
Een tweede zoon vestigde zich als schilder te 's Hage. 
— Voor dezen verwijst E E K H O F F nader naar andere 
bladzijden van zijn geschrift; waaraan ik nog het 
volgende ontleen: 

J A N V R E D E M A N D E V R I E S ( 1 5 2 7 — 1 6 0 4 ) , wiskun
dige, schilder, bouwmeester en graveur. De stede
lijke kunstverzameling van Leeuwarden bezit van 
hein twee verschillende portretten, beide gegraveerd 
door H . H O N D I U S , verder een prachtige zuilenperspec-
tief, zijnde pl. 41 van het eerste deel zijner Perspec
tive: een rond tempelgebouw niet doorzicht en een 
perspectief van kerkgebouwen, zijnde pl. 4 6 en 4 7 
van hetzelfde werk. (Zie nader H E K H O F F ' S Catalogus 
der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden). 

Men kan op al het voorgaande ook nog naslaan 
de bekende werken van: 

C. V A N M A N D E R . Het schilderboeck, met het leven 
der schilders des ouden en des nieuwen tijds. 
Uitgaven van 1603 , 1 6 0 4 , 1 6 1 7 , 1618 , 1764 . 

A . I I O U B K A K E N . Groote schouwburgh der Neder
landsche kunstschilders en schilderessen, waarvan 
vele met hunne beeltenissen, enz. zijnde een ver
volg op het schilderboek van K . V A N M A N D E R ; 

Amsterdam, 1 7 1 8 . 
J . I M M E R Z E E L . De levens en werken der Holland-

sche en Vlaamsche kunstschilders enz. Amster
dam, 1 8 4 2 , 4 3 . 

C. K R A M M . De levens en werken der Hollandsche 
en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, gra
veurs en bouwmeesters, enz. Amsterdam, 1 8 5 7 — 6 4 . 

N A G L E R . Künstler Lexikon. 
Benige der o u d e uitgaven van de werken van 

V R E D E M A N D E V R I E S zijn in den laatsten tijd op 
verkoopingen geweest. Als zoodanig vernield ik hier nog: 

1. V R E D E M A N P R I S O N , J E A N — Les cinq rangs 
de l'architecture. Amsterd. J . J A N S S O N , 1 6 2 0 . 

3 . V R E D E M A N V R I E S E , J . — Perspectieve, dat is 
de hooch-gheroemde conste eens schijnende in 
ojt door-siende ooghen-ghesichtespunt. I I . H O N 

D I U S sculps. Lugdununi Batavorum (Leiden) 1604. 
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N B . S C H O Y geeft dezen oorspronkelijk.cn titel niet op. 
2. V R E D E M A N V K I E Z E — Architecture!, oder Bauung 

der Antiquen. Antwerpen, 15S1. 
Van de n i e u w e uitgaven zijn mij bekend: 
Vu E D E M A N D E V K I E Z E — Plusieurs menuiseries, 

portaux, garderobbes, buffets, tables, arches, etc. 
Bruxelles, 1869 (photolithographische reproductie 
naar de oorspronkelijke uitgave, in 40 pl. , prijs 
ƒ 12.50) 

Idem — Recueil d' arabesques. Bruxelles, 1870 
(uitg. als voren, in 12 pl., prijs / 5.—). 

Idem — Recueil de cartouches. Bruxelles, 1870. 
(uitg. als voren, in 24 pl., prijs / 9. —). 

Idem — Recueil de caryatides. Bruxelles, 1S70. 
(uitg. als voren, in Hi pl., prijs f (i.—). 

Idem — Variae architecturae format: Recueil de 
facades, piynons, lucames, chemine'es et details 
a"architecture. Bruxelles, 1S77, (uitg. als voren, 
in 40 pl., prijs / 15.—). 

N A S C H R I F T. 

In verband met de medcdeeling op bladz. 34, waar 
slechts ter loops sprake is van een leerstoel in bouw
kunst en perspectief, welke vroeger aan de Leidsche 
hoogcschool moet hebben bestaan, bekroop mij de 
lust, daaromtrent een nader onderzoek te doen, in 
de hoop hiermede nog een bijdrage te kunnen leveren 
tot de kennis van het bouwkundig onderwijs tijdens 
de opkomst de Nederlandsche Republiek. Door de 
welwillende hulp van prof. H . O O R T , kwam ik 
tot de inzage van een werk van prof. D. B I E R E N S 

D E H A A N , getiteld: Bouwstoffen voor de geschie
denis der Wis- en Natuurkundige wetenschappen 
in de Nederlanden, zijnde in 1878 overgedrukt uit 
de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke 
Akademie van JTetenschappeu Afd. Natuurkunde, 
2° reeks, deel VI I I , I X , X en X I I , — doch niet 
in den handel. Een exemplaar hiervan berust in de 
Kon. Bibliotheek tc 's Huge. Door de even welwil
lende medewerking van laatstgenoemden auteur daar
toe gerechtigd, kan ik uit diens opstel over den 
bekenden wiskunstenaar L Ü D O L F V A N C E U L E N , nog 
het volgende aan mijn opstel over II. V R E D E M A N 

D E V R I E S toevoegen: 

//Het was in het jaar 1000 dat M A U R I T S eene ge
nieschool tc Leiden stichtte en die aan de Akademie 
verbond. Als lectoren werden daarbij benoemd L U D O L Ï 

V A N G E U L E N en S Y M O N F H A N S Z V A N D E H M E R W E N , 

die in 1590 en 159!) Burgemeester van Leiden 
was V A N C E U I . E N vervulde die betrekking tot 
aan zijn dood, die tien jaren daarna plaats greep. 

Die benoeming acht ik belangrijk genoeg, om 
haar hier mede te deelen: belangrijk, omdat zij een 
duidelijk inzicht geeft, van hetwelk toen van een 
ingenieur werd gevorderd ; belangrijk ook, omdat zij 
een helder begrip vertoont omtrent de verbinding 
van theoretische cn praktische lessen. 

//Op te cxraords. vergaderinge van de Curateurs 
ende Burgermm. daer versamelt waren den X ' Jauu-

I ary X V I c. . . . Is verhandelt 't geene volgt. 
//Alsoo sijne Excelltie Grave M A U R I T S V A N N A S -

S A W , Stadhouder van Holland oude Capiteyn-Gcnc-
rael, tot dienst van den Lande goetgevonden hadde, 
dat in de Universiteyt alhier soude worden gedocoert 
in goeder duytsche taele Die ïelkonstcn ende 
Landmeten principalyken tot bevorderinge van den 
geencn, die hen souden willen begceven tottet Inge
nieurschap ende te dien fyne doen rccoinmandeeren 
hadde de Persoonen van Mr. S I M O N F R A N S V A N D E R 

M E R W E N ende Mr. L U D O L F K V A N C U E I . E N , die de 
voorsz. Consten zouden mogen opcntlvck leeren, ende 
daer na oock demonstreeren, zoowel in 't groot als 
in 't clevn, alles volgens de instructie die zijne 
Exelltie daer toe hadde doen contipieeren ende door 
Mr. S I M O N S T E V I N overgesonden aan de Curateurs 
van de Universiteyt gelijk dcselvc Instructie hier naer 
van woort tot woort geinsereert is. 

//Syne Excelltie heeft tot dienste van den Lande 
ende bevorderinge der geenre, die hun tot oeffeuinge 
van het Ingenieurschap sullen begeven, oirbaer verstaen 
seekcre ordre gcvolgt te werden in de leeringe, die 
men daer af in de Academie tot Leyden doen sal, 
als volgt. 

//Die meyninge is dat men tien Toehoorders zoo 
haest als mogelyck is, sal brengen om metter Daatl 
het Land als Ingenieur tc connen dienen, hier toe 
sal men leeren de Aritinethicquc ofte het tellen ende 
het Landineetcn, macr alleenlyck van elk zooveel 
als tottet dadelyk gemeene Ingenieurschap nodig is. 
Die soo verre gecooincn zyn, hebbense als dan lust 
die diepzinnige dingen grondelycker te ondersoecken, 
dat sullen sy mogen doen. Dit is van de saecke in 
't gemeen geseyt, waer aff breeder verclaringe ge-
dacn werd, als volgt: 

//In de telling sullen geleert worden die vier spe-
1 

cien, in geheel getal, in gebrooken getal, ende in 't 
thiende tal, mitsgaders den Regel van drien in elck 
der selver getalen. 

//In de voorsz. telling wel vastende zeekerervaren 
synde, sy connen genoeg tellen tottet geene in de 
gemene Ingenieurschap nodig is. Ende sullen coomen 
aen 't landmeeten op 't papier landmetersche wijse, 
waer bij te verstaen is, dat men niet en sal leeren 
door eenige gegeeven Linien, andere Linien vinden, 
maer alleenlyck deur gemeete Linien, mette cleyne 
Voetmaet, het inhout van 't plat te vinden, gebruy-
kende daer toe Reekcninge der thiende. 

//het meeten des ronts mette gedeelten van dien 
aengaende voorts het vlack des Cloots de forme ge-
naemt ellipsis, parabola, hyperbole ende diergelijke, 
dat en is hier niet nodig, wantet den Ingenieurs 
seer selden te vooren comt sulcke mcetinge te moeten 
doen; maar alleenlyck sallenze leeren met regtzienige 
platten, daer na croemzienige, lantmetersche wyse, 
meetende alsoo een plat deur verscheyde verdee-
linge, als in driehoecken oft ander platten om te zien 
hoe 't een besluyt mettet ander overcompt. 

//Daer na sal volgen het meten op het papier van 
Dycken, wallen ende eerdewereken, te weeten, hoe 
veel schachten oft voeten een voorgestelde wal oft 
hoop eerden in heeft. 

//In 't meten op 't Papier also genoeg ervaren 
wesende ende deur 't cleyn verstaende watter in 't 
groot moet gedaen syn: soo sal men coomen totte 
dadelijke landmetinge in 't veld hun wijzende hoe men 
in plaats van regel passer ende winkelhaek op 't Papier 
ander gereetschap op 't veldt gebruykt, strekkende 
nogtans tot diergelycken eynde. Sullen ook dadelyk 
leeren moeten de hoogte ende breete van wallen 
mettet Lighaemelyck inhout van dien, als hoe veel 
schachten oft voeten eerden daar in begreepen syn. 

//Daer na sullense leeren op 't Papier teeckenen 
den omtreck der Landen diese alsoo gemeeten heb
ben, ende wederom verkeert een plat op 't Papier 
gegeeven synde 't selve met aanvvysende hoecken op 
't veldt te teeckenen. 

//Hier in genoeg ervaren wesende, zullen bequaem 
syn om tot de fortificatie ofte sterekt bouwinge te 
coomen, waar toe bereyt sullen worden houten ofte 
eerden botsen van Schantsen ende Bolwercken, ende 
daer mede geleert hebbende die eygen naeinen, so 
sal het trecken van plannen ofte grondteyekeningen 
van steden heur lieden licht vallen, 't welck men hun 

Dl. XXVI, 

aen steden oock dadelijck sal doen te werek stellen. 
//Sy sullen ook teckenen op 't Papier den omtreck 

van Schantsen, ofte Steeden inet vier, vyfF ofte meer 
Bolwercken waer af men als dan hen lieden de 
maeten sal geeven, ende sullen daer na sulcke sterek-
ten op 't velt tekenen met baecken. 

//Dus verre gecoomen synde sullen moogen in de 
zomer trecken na 't leger of ter plaetsen daer sterek-
ten gebouwt werden, 't welck den geenen best ge-
leegen sal syn, die als soldaten in dienst wesende, 
dan te velde moeten coomen, ende sien daer die 
saecke zelfs, so helpen die metter daet bevorderen. 

//Hinde daer toe gecoomen wesende, datse 't landt 
alsoo oorbaeren dienst connen doen, sullen henlieden, 
die willen, des winters tot Leyden mogen ocffenen, 
als voren geseyt is in diepzinniger Stoffen, die daer 
geleert sullen worden, om tot alle saecken den Inge
nieurs ontmoetende nog vaster ende volcomelycker 
voorzien te wesen. 

//üe Lessen van Telling ende Meeting op papier 
sullen een half uyre lang gedaen werden in 't ge
meen, 't ander half uyre sal volbracht worden met 
elcken in 't bizonder te beantwoorden ende onder-
wysen van 't geene sy vraegen ende uytte gemeene 
lessen niet verstaen en hebben. 

//Ende want de geene die dadelyck met Ingenieurs 
handel omgaen, met malcander geen latyn en spree-
cken oft immers seer selden, maer dat men in elck 
lant des landts spraecke gebruyekt. Soo en sullen 
deese Lessen niet in 't latyn, franchoys oft ander 
Talen gedaen worden, maer alleenlyck in 't duytsch. 

//Men verstaet oock, dat alle diegeene die tottet 
leeren deser const van Ingenieurs schap loe gelaten 
worde, eerst sullen belooven ende sweeren aen den 
Viant deeser Landen daer mede geenen dienst te doen. 

//Actum den I X c n January X V I hondert, ende was 
onderteykent 

M A U R I C E D E N A S S O U . 

//SOO is 't dat Curateurs van de Universiteyt ende 
Burgemeesteren voornoemt om te bevorderen die be
geerte van syne Excelltie daer toe hebben versocht 
ende bewillicht de voorsz. V A N DER M E R W E N ende 
V A N C E U L E N . 

//Te weeten: 
//Alsoo syn Excelltie ten dienste van den Landen 

goetgevonden hadde, dat in dc Universiteyt alhier 
opentlyck soude gelezen werden in goede Nederduyt-
sche Talc de Aritmeticque ofte het tellen ende het 
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Landtineeten tot bevordering byzonder van den gee-
nen, die hen tot oeffeninge van het Ingenieurschap 
sullen willen begeeven. 

«Ende mitsdien nodig bevonden was eenige be-
quaemc personen daar toe te verwilligcn, die soo wel 
de lessen daar toe dienstelyck in goeden beschcyden 
Nederduytsche Tale doen, als deselvc gedacn synde, 
den toehoorders zouden mogen voldoen op tc zwarig
heden bij hen luyden voor te stellen, mitgaders ook 
die gedaenc lessen werckelyk deinonstrceren, 't sy 
op 't Papier in 't cleyn als op 't vcldt in 't groot, 
naer die geleegentheyt ende dienst van den toehoor
ders sal vereyschen. 

«Soo is 't dat Curateurs van de Universiteyt ende 
Burgcmeesteren der stad Leyden verstaen hebbende, 
die goede bequaeniheyt, ervarenheyt, ende geschickt-
heid in deselvc consten van de Pcrsoonen van Mr . 
SIMON F R A N S Z . V A N D E M E R W E N , Schepen der stad 

Leyden, ende Mr. L U D O L F F VAN C E U L E N , desclve heb-

aangenomen ende nemen aen mits decsen tot opent-
lycke lecringe van dcselve consten. Te weeten, dat 
de voorsz. V A N M E R W E N ende V A N C E U L E N haer in 

't doen van de voorsz. Lessen ende 't wcickclyck 
vertoonen van dien soo in cleyn als groot, ende 
voorts in alles sullen reguleeren volgende de Instruc
tie van syn Excelltie hen ten dien eynde gcleevert, 
ende dat sy luyden sulx doende metten anderen 
sullen ramen hoe ende in wat voegen allerbequaem-
lyckst, duydelyckst, ende ten meesten dienst ende 
bcvorderingc van den toehoorders de voorsz. Lessen 
sullen mogen gedacn werden. Ende dat dienvolgendc 
op heur luydcr beydcr goetvinden de voorsz. Mr. 
L U D O L F F deselvc lessen sal doen in 't bywesen 
van dc voorne. V A N M E R W E N . Ende dat die lessen 
gedacn synde het cene half uyr, het ander half uyr 
by hen luyden geemployeert werden tot onderlinge 
't samenspraeeke, berech tinge van den toehoorders 
ende verantwoordinge van de swarigheeden die de-
selve hen luyden sullen voordragen op te gedane 
lessen ende 't gevolge van dien. Dcselve in alles 
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onderwysende 't sy by 't getal, linien oft andersints 
zoo 't best sal connen geschieden, in 't cleyn. Dat 
sy luyden oock 't sy gesamenlycken oft ook bysonder, 
nae gelegcntheyt van saecken daer van demonstreeren, 
in 't groot sullen doen te velde conform de Instructie 
hier vooren gevoert, ende dit alles op een proeve 
onder toezegginge van eerlycke beloninge, die hen-
luyden ter expiratie van de eerste drie maenten sal 
gedacn worden naer de diensten die sy bevonden 
sullen worden in decsen gedaen te hebben. 

«Hebben voorts die voorz. Curateurs en de B urge -
meesteren tot een Leerplaetse geordonneert een 
gedeelte van de Ealiebagyncn Kercke ende de 
Bibliothccque om met deelen afgeschooten en voorts 
soo met Banken ende Stoelen als anders gemaeckt 
te werden bequaem tot een gemcene Lccsplaetse, 
om 't welck te bevorderen gecommitteert zijn de 
voorn. Mr. SIMON E R A N S Z . V A N DER M E R W E N ende 

Mr. N I C O L A E S V A N Z E Ï S T , Pensionaris der stad Leyden 

ende Secretaris van de voorn. Curateurs ende Bur-
gemecsteren." 

Dit stuk is door prof. B I E R E N S DE H A A N over

genomen uit de Notulen van Curatoren der Leidsche 
Hoogeschool. Men ziet daaruit, wie bij de instelling 
van deze school tot vorming van ingenieurs de voor
keur erlangden boven onzen H A N S V R E D E M A N DE 

V R I E S . Of, misschien is dit niet goed gezegd. Met 
hetgeen wij thans van den meer artistiek dan weten
schappelijk gevormden kunstenaar weten, zou men 
hem veeleer eene plaats naast die twee anderen aan 
zoo'n Ingenieursschool toegewenscht hebben dan 
in de plaats van ccn dier beiden. De onderstelling komt 
mij niet gewaagd voor, dat er bij de oprichting 
eerst sprake kan geweest zijn van de aanstelling van 
een bouwkunstenaar, en onze D E V R I E S zich daarvoor 
beschikbaar heeft gesteld. Edoch dit is niet meer dan 
eene onderstelling, waarvoor ik te vergeefs nadere 
reden heb trachten uit te vorschen. Misschien weten 
anderen dit beter toe te lichten en aan te vullen; waar
toe de lezing van deze bijdrage hen dan moge opwekken. 

H . L . B . 
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Le Gemeentewerken te Dordrecht, 
door J . A. VAN DER KLOES, Directeur der Gemeentewerken aldaar. 

(Met 2 Platen). 

IV . De vernieuwing der Roobrug. 

De Roobrug was voorheen eene dubbele ophaal
brug van 3.80 meter breedte op het dek gemeten. Deze 
brug verkeerde in 1875 in een toestand, die dringend 
voorziening eischte. De eigenaardige ligging der brug 
en de beperkte ruimte, daar ter plaatse aanwezig, 
lieten niet toe de oude ophaalbrug te vervangen door 
eene genoegzaam breede draaibrug met broekeind, op 
de gewone manier, in het midden met nagenoeg 
haar volle zwaarte rustende op eene spil. De situatie, 
fig. 1, plaat 1, maakt dit duidelijk. Hoe men zich 
daarop ook eene zoodanige draaibrug geteekend denkt, 
altijd wordt het rijtuigverkeer langs een der ver
schillende wegen, die de brug met elkander moet 
verbinden, in meer of mindere mate door de brug 
zelve versperd. 

Ook de aanleg eener enkele basculebrug was aan 
groote bezwaren onderhevig. Tegen eene dubbele bas
culebrug bestond van wege de situatie wellicht minder 
bezwaar, doch zoodanige brug kan niet door ccn per
soon worden bediend, wat hier ter plaatse een bepaald 
vereischte was. Door een en ander werd ik genoopt 
de constructie te ontwerpen, die op de bijgaande 
platen is afgebeeld, en die men gevoeglijk met den 
naam van roldraaibrug zou kunnen bestempelen. 

De brug rust daarbij aan eene zijde (Zie fig. 2 
plaat 1) met bijna de helft harer zwaarte op eene 
spil S, die in het middelpunt staat van een cirkel, 
waarin zich een draagwiel W beweegt, waarop de 
brug aan de andere zijde insgelijks met bijna de 
helft harer zwaarte steunt. Het overblijvende gewicht 
der brug rust, als zij in geopenden stand verkeert 
of gebracht zal worden, op een loopwei U , dat zich 
op denzelfden cirkelvormige rail beweegt als het wiel W . 

De drukking op het wiel W is zoodanig, dat de 
wrijving genoegzaam is, om het windwerk voor de 

beweging zonder tand reep te doen werken, in zeke
ren zin op de wijze als de raderen eener locomotief 
over de spoorwegrails worden in beweging gebracht. 

Bij gesloten stand der brug rust haar lange arm 
op de vier vaste steunpunten b, en de korte op de 
de vier naar de hoogte verstelbare steunpunten a 
van den opzettoestel, die hieronder nader zal worden 
beschreven. 

Bij de sluiting der brug neemt dus de opzettoe
stel het gewicht over, dat op het loopwiel U rust, en 
heft dit wiel van den rail af, terwijl de lange arm 
der brug op de steunpunten b wordt neergedrukt. 

Het beginsel der constructie is niet nieuw. In het 
Zeitsclirift fiir Bauwesen, jaargang 1871, bladz. 193 
tot 204, worden eenige dergelijke bruggen beschreven, 
en, als ik mij niet vergis, heeft te Rotterdam tot 
voor korten tijd eene zoodanige draaibrug van kleine 
afmetingen bestaan. 

De Roobrug werkt in haar tegen woord igen staat 
zeer goed, vooral sedert de getrokken ijzeren, tus
schen gegoten ijzeren stoelen vastgeklemde, vignola-
rail, die bij den bouw werd aangebracht, in den 
zomer van 1879 door een uit één stuk gegoten 
ijzeren _J\_ vormigen, aan den bovenkant kegelvormig 
afgewerkten rail is vervangen. Eerstgenoemde was 
gedurende de 2è jaar, die hij dienst had gedaan, 
ongelijkmatig afgesleten en gedeeltelijk verbogen. 

Het speckt echter van zelf, dat dc wrijving bij 
de beweging van eene brug naar deze constructie 
grooter is dan bij eene draaibrug, die in evenwicht 
rust op eene in haar lengte-as geplaatste spil, zoo
dat in gewone gevallen eerstgenoemde geenszins boven 
laatstgenoemde te verkiezen is. 

Dc onderbouw der brug werd bij openbare aan
besteding van den 23 8 , c" Augustus 1875 aangeno
men door Gebrs. E K alhier voor / G457.—; de 
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aanbesteding van den bovenbouw had den 30*"° 
daaraanvolgende plaats; dat werk werd gegund aan 
P E N N en B A U D U I N alhier voor / 1 1 4 5 0 . — 

De onderbouw werd zonder afdamming op laag 
water gefundeerd. Afdamming zou hier hoogt kost
baar en aan groote bezwaren onderhevig zijn ge
weest. De onderbouw is voorgesteld in de figuren 
2 , 3 en 4 van plaat 1. Zooals fig. 2 en 4 aantoonen, 
heeft men daarbij vertrouwd op het draagvermogen 
van het oude landhoofd, gelukkig niet ten onrechte. 
Er is eerst nog spraak geweest van het heijen van 
eene rij palen langs de voorzijde van het landhoofd, 
door den sluisvloer heen, en de kespen en fundeering 
daarover heen te doen doorloopeu, doch, behalve dat 
dit op zich zelf nog al aan bezwaar onderhevig was, 
werd er van wege den handel ernstig geprotesteerd 
tegen de vernauwing der doorvaart, die daarvan het 
gevolg zou zijn geweest. 

Over het algemeen kan men vrij wel vertrouwen 
op het draagvermogen van eeuwenoude fundeeringen 
maar als men in aanmerking neemt, dat meermalen 
bij het uitbreken van oude fundeeringen van brugge-
hoofden alhier is gebleken, dat daaronder geene 
eigenlijke fundeeringpalen aanwezig waren, maar dat 
alleen de vierkante openingen tusschen het krui-
scling over elkander gewerkte fundeeringhout waren 
ingenomen, ieder door vier vierkant bezaagde korte 
paaltjes, vast daartusschen ingedreven, voornamelijk 
met het doel om het verschuiven in horizontale rich
ting te beletten, dan zal men moeten erkennen, dat 
er reden was om niet geheel gerust te zijn omtrent 
het draagvermogen van een gedeelte muur, dat vroe
ger, behalve zijn eigen gewicht, niet anders te dra
gen had dan de helft van het gewicht eener houten 
ophaalbrug, en waarop nu eene ijzeren brug van 1 0 J 
M . lengte en 5 .20 M . dekbreedte met nagenoeg hare 
volle zwaarte zou komen te rusten. Hoe het zij, de 
zaak is naar wensch afgeloopen. 

Hij het maken van den onderbouw ondervond men 
veel last van hoog water, zoodat dit werk, dat vol
gens het bestek den 1 5 November 1875 voltooid 
had moeten zijn, eerst midden in den zomer van 
1 8 7 0 gereed kwam. Vooral was dit het geval 
toen het oude muurwerk op diepte was afgebro
ken, en de nieuwe houten fundeering gereed was. 
Daarom zijn aan de voorzijde van het bruggehoofd 
tijdens de eb op de waterlijn eene rij hardsteenblokken 
geplaatst, wier voegen zooveel doenlijk met portland-

cement werden gedicht en daarachter de ruimten 
tusschen de kespen met portland-cementbeton aan
gevuld, tot op de hoogte waarop het mogelijk werd 
met het metselwerk aan te vangen. 

Zoo als fig. 2 van plaat 1 aantoont, ligt onder den 
fundeeringmuur van den loopcirkel en den ringmuur 
een doorloopende fundecringvloer, loopen de kespen 
in haaksche richting op het bruggehoofd, en zijn de 
palen zoodanig verdeeld, dat zij het metselwerk de 
meeste steunpunten aanbieden. De fundeeringmuur 
van den loopcirkel is massief, in den ringmuur zijn 
bogen gespaard (Zie fig. 3 van plaat 1), doch zoodanig, 
dat de opzettoestcl op massief metselwerk rust. 

De gegoten ijzeren spilhouder rust op de noodige 
blokken hardsteen. Hij is met vier 5 c .M. bouten 
in het metselwerk verankerd, die aan het, ondereind 
met haken om de kespen der fundeering grijpen. 

De spil is van een metalen bovenstuk voorzien. 
De metalen pot, die daarop draait, is bevestigd in 
eene cylmdrisch afgedraaide gegoten ijzeren bus, welke 
zuiver passend en verschuifbaar gemaakt is in een 
dito uitgedraaid kruisstuk. Aan den aangegoten rand 
van bedoelde bus hangt de brug met acht 5 c .M. 
schroefbouten, die tot door den bodem van het kruis
stuk • doorloopen, en ieder van drie moeren voorzien 
zijn. 

De romp der brug bestaat uit vier lengteliggers, 
van 7 m.M. plaatijzer, met 12 bij 100 m.M. onder
en bovenflenzen, door de geheele lengte aaneengeklon-
ken met gelijkzijdig tapsch L ijzer van 7 centimeters 
zijde. De twee buitenliggers hebben aan het broekeind 
eene hoogte van 0.80 meter, over den langen arm 
volgens een cirkelvormig beloop verminderende tot 
0.40 meter. De binnenliggers zijn zooveel hooger, dat 
het dek der brug 5 centimeter tonrondte heeft. 

De lengteliggcrs zijn onderling verbonden door: 
a. Twee gegoten ijzeren dwarsliggers, ieder be

staande uit een draagbalk, hoog in het midden 34, 
aan de einden 14 centimeter, dik 5 centimeter, voorzien 
van aangegoten flensranden en staande randen van de
zelfde dikte, drie tusschenramen van 20 bij 5 centimeter 
ijzerzwaarte met rondgaande aangegoten randen, en 
twee dichte eindplaten met dito randen. Deeindplaten 
dienen tevens tot bevestiging van het kruisstuk van 
den spilpot en de kast voor het bcwegingwerk. De 
beschreven onderdeden van iederen gegoten ijzeren 
dwarsligger zijn onderling en met de lengteliggers 
verbonden door 33 stuks 5 centimeters schroefbouten ; 

b. Vier dichte plaatijzeren dwarsliggers, als: een 
van gebogen vorm naar het beloop van het cirkel
vormig uiteinde der brug, hoog van 0.824 tot 0.854 
meter, overeenkomstig de tonrondte van het bruggedek; 
twee rechte van dezelfde hoogte, waarvan één in het 
midden doorbroken, tot plaatsing van het loopwiel; 
en één, hoog van 0.424 tot 0.474 nieter, dienende 
voor het andere (rechte) eind der brug. 

A l deze liggers bestaan uit 7 m.M. staande platen, 
aan de einden (onder de trottoirs) rond afgewerkt, 
en over de lengteliggers doorloopende 12 bij 120 
m.M. flenzen, onderling en met de lengteliggers 
verbonden door aangeklonken gelijkzijdige tapsche 
L ijzers van 5 centimeters zijde. 

De horizontale vakken tusschen de beschreven 
drie dwarsleggers van het broekeind en de lengte
liggers zijn voorzien van ballastbodeins van 7 m.M. 
plaatijzer. 

c. Zes opengewerkte dwarsliggers, van verschillende 
hoogte naar gelang hunner plaatsing, in verband 
met den vorm der lengteliggers en met de tonrondte 
der brug. Deze dwarsliggers bestaan ieder uit 12 
schuine schoorplaten voor de tusscheuvakken en 2 
rond afgewerkte eindplaten onder de trottoirs, allen 
dik 7 millimeter, met flenzen en hoekijzers als de 
sub b beschrevene. 

De loopwielen hebben 85 centimeters middellijn, bij 
eene breedte op den buitenrand van 12 centimeters. De 
buitenrand van het draagwiel is voorzien van een coni-
schen tandring. Dc kasten der loopwielen zijn 5 centime
ters dik gegoten, die van het draagwiel zijn aan den 
binnenkant voorzien van uitgictscls ter bevestiging van 
de metalen van het wiel en het windwerk. Dc metalen 
van het andere loopwiel zijn door middel van staande 
stelschroeven in de richting der hoogte verstelbaar. 

De opzettoestel is in lig. 4 van plaat 2 voorgesteld. 
Hij bestaat uit een gesmeed ijzeren horizontale as 
van 7 centimeters middellijn, beweegbaar in 8tusschen-
blokken; tusschen deze blokken is de as voorzien 

van 4 schroeven zonder eind, die op even zoovele 
wormwielen werken. De assen der wormwielen staan 
juist onder de lengteliggers der brug; inwendig zijn 
zij van moeren voorzien, waarin van schroefdraad 
voorziene verticale spillen passen, die door de hori
zontale draaiing der wormwielen op en neer worden 
bewogen. Dc wormwielen en hunne staande schroef-
spillen zijn gevat in gegoten ijzeren beugels, die ieder 
met drie dookbouten zijn vastgegoten op dezelfde 
stukken hardsteen, waarop de tusschenblokkcn der 
horizontale as zijn bevestigd. 

De horizontale as wordt in beweging gebracht door 
een dubbel windwerk van conische raderen, besloten 
in eene gegoten ijzeren kast, die tegelijk tot eind-
balustcr voor de leuning van den ringmuur dient, 
en waaraan ook een der afsluithekken voor den open 
stand der brug is afgehangen. 

Het bruggedek bestaat uit 4 centimeters eiken 
deelen, waarover eene rijvoering van 4 bij 12 cen
timeters iepen schrooten is gespijkerd. 

De trottoirdeelen (0 centimeters grecnen) zijn in 
overlangsche richting gespijkerd op 12 bij 15 centi
meters, aan de einden geprofileerde, eiken stop
stukken, die met IJ c.M. schroefbouten op de con-
solevormige uiteinden der dwarsliggers zijn bevestigd. 

Door deze inrichting van het bruggedek zijn dc 
goten langs de trottoirs geheel vermeden. Het dek 
watert onder het trottoir onmiddellijk in de haven af. 
Dit draagt zeer bij tot de reinhouding van het brug
gedek, en het is opmerkelijk, hoeveel zuidelijker de 
Roobrug doorgaans is in vergelijking met andere 
bruggen, zoodat ik dezelfde inrichting bij de ver
nieuwing van een paar andere bruggedekken ook daar 
toegepast heb. 

De gezamenlijke kosten van den bouw der brug 
hebben bedragen bijna f 18300.— De nieuwe rail 
in 1879 aangebracht, heeft J 500.— gekost. 

DoilDRECHT, 
December 1879. 
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D E T A F E L V A N B A R R E , 

ter bepaling v a n het draagvermogen v a n houten balken, 

door DANIËL J . SAXCIIES, Architect. 

Ongetwijfeld is elk bouwmeester volkomen be
kwaam, om met behulp van de bekende formules, 
dadelijk het draagvermogen van houten balken te 
berekenen. Deze berekening, hoe eenvoudig ook, 
gaat echter steeds met tijdverlies gepaard; ook kan 
weieens, bij vlug rekenen, aanleiding tot vergissingen 
ontstaan. — Eene tafel waarop met één oogopslag 
het gevraagde draagvermogen of de vereischte zwaarte 
van den balk gevonden wordt, is een ware uitkomst, 
vooral voor de mannen van praktijk die zich ongaarne 
het hoofd breken met het uitwerken van formules. — 
De Heer L . A . B A R R E heeft eene werkelijke dienst 
bewezen, door eene dergelijke tafel saam te stellen en 
in de Sernaine des Constructeurs van 2 Febr. 1878 te 
doen opnemen. Wij achten de tafel van zoo groot be
lang, dat wij ons veroorloofd hebben eene plaats daar
voor in de Bouiokundige Bijdragen, te verzoeken, ter
wijl wij de daarbij behoorende verklaring van den 
Heer B A U R É voor onze lezers nader hebben toegelicht. 

Alvorens het gebruik der tafel aan te toonen, is 
eene korte omschrijving noodig van de daarop voor
komende schalen en cijfers. 

De eerste horizontale of liggende schaal is verdeeld 
voor balken waarvan de breedte in verhouding staat 
tot de hoogte als 1: 3, b. v. balken breed 10 hoog 
30 cm., breed 8 hoog 24 cm. 

De tweede liggende schaal is verdeeld voor balken, 
waarvan de breedte tot de hoogte zich verhoudt als 
1: 2, b. v. balken breed 15 hoog 30 cm., breed 12 
hoog 24 cm. enz. 

De derde liggende schaal dient voor balken die 
tot elkander in reden staan als 2 : 3, b. v. breed 
20 hoog 30 cm., breed 16 hoog 24 cm. enz. 

De vierde liggende schaal is voor de verhouding 
3 : 4, b. v. breed 22''a hoog 30 cm., breed 18 hoog 
24 cm. enz. 

Eindelijk is de laatste liggende schaal voor geheel 
vierkante balken, b. v. balken breed 30 hoog 30 cm., 
breed 24 hoog 24 cm. enz. 

De onder deze vijf schalen geplaatste lange strepen 

en cijfers 1', 2', 3', enz. geven het draagvermogen 
aan in tonnen van 1000 kilogrammen; de kortere 
gelijk verdeelde tusschenstrepen de onderdeelen van 
1000 kilogrammen. 

De eerste verticale of staande schaal is voor hout
soorten, waarvan de weerstands-coëfficiënt 40 is, dat 
wil zeggen, die bij volkomcne zekerheid, eene draag
kracht van 40 kilogr. per vierkanten centim. hebben. 

De tweede staande schaal voor houtsoorten, waarvan 
de draagkracht 00 kilogr. per cm2, bedraagt, terwijl 
de derde staande schaal dient voor houtsoorten met 
eene draagkracht van 80 kilogr. per cnr. 

De opgaande cijfers der drie staande schalen, geven 
in meteruiaat en onderdeelen de spanning der balken 
aan, of duidelijker, gezegd, den afstand tusschen de 
muren, waarop de balken gelegd zijn. 

De eerste staande schaal is in het algemeen voor 
dennen en minder kwaliteit vuren balken, de tweede 
schaal voor best vuren en greenen balken, terwijl de 
derde schaal voor eikenhout en andere harde hout
soorten gebezigd wordt. — Geenszins is dit evenwel 
een vaste regel. De bouwmeester moet, in verband 
met het doel, waarvoor het bouwwerk dient, zelf 
oordeelcn, onder welke categorie hij het te gebruiken 
hout kan plaatsen, nauwkeurig toeziende of het lang 
en vast van draad, of wel met spint en kwasten is; 
zoodat best vast vuren hout zonder bezwaar naar de 
tweede categorie en broos warrelig eiken kloshout 
niet naar de derde schaal mag berekend worden. 

De tafel verder nagaande, vindt men daarop schuine 
lijnen, waarbij de cijfers 10, 12, tot 40 geplaatst 
zijn. Deze lijnen duiden de hoogte der balken aan, 
nl. 10 cm., 12 cm., 14 cm. tot 40 cm. 

Na bovenstaande verklaring is het gebruik der 
tafel voor den aandachtigen lezer zeer gemakkelijk, 
en zoo hij den afstand tusschen de muren weet, als 
ook de zwaaite-afuietingen van den balk, namelijk, of 
de verhouding van breedte tot hoogte gelijk staat 
aan 1 tot 3, of aan 1 tot 2, of aan 2 tot 3 enz., 
dan ziet hij duidelijk, welke der liggende schalen 

geraadpleegd moet worden, om het draagvermogen 
van den balk daarop af te lezen. 

Onderstaande voorbeelden toonen ten overvloede 
het gebruik der tafel aan. 

Voorbeeld : Gegeven een dennen balk, hoog 34, breed 
11.33 cm., rustende op twee muren, welke onderling 
2.50 meter van elkander verwijderd zijn; wordt ge
vraagd naar het draagvermogen van dezen balk ? 

Oplossing: Zoek op de eerste staande schaal waarop 
40 kilogr. aangeduid is (aannemende 40 voor de 
weerstands-coëfficiënt) het verdeelpunt 2.5 nieter (de 
spanning van den balk). Volg op de tafel de daarbij 
staande horizontale lijn tot aan de schuine lijn 34 
(hoogte van den balk), aangeduid door het punt A . Daal 
van genoemd punt A in loodrechte richting tot de 
eerste liggende schaal waarvoor staat l : 3 (verhouding 
van breedte en hoogte van den balk) in het punt a. Ge 
vindt alsdan op de liggende schaal het cijfer 2' 8, 
hetgeen beduidt 2.8 ton of 2800 kilogram. Dc hier-
bedoelde balk kan derhalve een gewicht dragen van 
2800 kilogram over de geheele lengte van den balk 
gelijkelijk verdeeld. 

Was de breedte- en hoogte-verhouding van den balk, 
in plaats van 1 tot 3, b. v. 1 tot 2, dat wil zeggen: 
had de balk bij eene hoogte van 34 cm. eene dikte van 
17 cm., dan had men de tweede liggende schaal tc raad
plegen om een draagvermogen te vinden van 4' 2 of 
4200 kilogr. en zoo vervolgens voor de andere schalen. 

Was de balk van greenen of van eiken hout, beter 
gezegd was 00 of 80 als weerstands-coëfficiënt aan
genomen, dun had men op de 2 e of 3° staande schaal 
het verdeelpunt 2.5 nieter op te zoeken; vervolgens 
dit verdeelpunt in horizontale richting te volgen tot het 
kruisen met de schuine lijn 34, om in loodrechte richting 
dalende, naar verhouding van breedte tot hoogte op een 
der liggende schalen het draagvermogen te vinden. 

Op nevenstaande tafel zijn slechts de schuine lijnen 
met de evene cijfers 10, 12, 14, 10 enz. aangegeven. 
Niets belet echter eene tafel samen te stellen waarop 
ook schuine lijnen met de onevene cijfers 11,13,15 
enz. voorkomen. Dit is evenwel nagelaten, omdat 
vele lijnen de tafel onduidelijker maken en aanleiding 
tot vergissingen kunnen geven. 

W i l men oplossingen voor balken, welker hoogten 
door oneven cijfers zijn uitgedrukt, dan zockc men de 
kruispunten tusschen de naastbij komende evene cijfers. 
Wij nemen b. v. aan dat gevraagd is naar het draag
vermogen van een eiken balk, zw. 11 bij 33 cm., 

rustende op twee muren, welke 3.20 meter van elkander 
verwijderd zijn. Men zoeke alsdan op de 3° staande 
schaal (weerstands-coëfficiënt 80) het verdeelpunt 3.2 
meter en volge de daarmede overeenkomende hori
zontale lijn van de tafel tot in het punt B (gelegen 
midden tusschen de schuine lijnen 32 en 34), over
eenkomende met de hoogte van den balk, nl. 33 cm. 
TJit B te lood dalende tot de eerste liggende schaal 
(aangezien de breedte van den balk 11 cm. bedraagt) 
vindt men daar het draagvermogen aangeteekend door 
4, gelijk aan 4000 kilogram. 

De tafel van B A R R E leert ons niet alleen om het 
draagvermogen van een balk te bepalen wanneer de 
spanning- en zwaarte-afmetingen daarvan bekend zijn, 
doch ook om op eene zeer eenvoudige wijze de breedte 
en hoogte van een balk te vinden, wanneer de belas
ting en de afstand tusschen de muren zijn opgegeven. 

Zie hiervan een voorbeeld. 
Gegeven eene spanning of afstand tusschen de 

muren van 3.2 meter en eene gelijkmatige belasting 
van 2500 kilogr. per strekkenden nieter. Gevraagd 
welke zwaarte-afmetingen de voor dit doel te bezigen 
eiken balk moet hebben ? 

Dc totale belasting van den eiken balk bedraagt 2500 
kilogr. X 3.2 nieter, gelijk aan 8000 kilogr. Voorliet 
geval wij aannemen dat de breedte van den balk zich 
tot de hoogte verhoudt als 2 : 3, hebben wij op de 8 e 

liggende schaal te zoeken naar het gewicht 8000 kilogr. 
of S. Uit dit punt trekken wij eene loodlijn naar 
boven. Daarop volgen wij uit het verdeelpunt 3.2 nieter 
van de 3 e staande schaal (eikenhout of weerstands-
coëfficiënt 80) de overeenkomstige liggende lijn van 
dc tafel tot zij in het punt B door de zooeven genoemde 
loodlijn wordt gesneden. Dit punt B , gelegen midden 
tusschen de schuine lijnen 32 en 34, geeft bijgevolg 
de gevraagde hoogte van den balk, 33 c .M. aan, cn daar 
wij aangenomen hebben dat de breedte van den balk 
zich tot dc hoogte verhoudt als 2 tot 3, vinden wij voor 
de breedte 22 c .M. Bij eene spanning van 3.2 meter 
kan een gewicht van 8000 kilogr. gedragen worden 
door een eiken balk zwaar 22/23 c m . 

Zeer gemakkelijk is het na te gaan, dat, zoo voor 
de zwaarte-afmetingen van den balk cenc verhouding 
van breedte tot hoogte als 3 tot 4 was aangenomen, 
de oplossing in het punt G zoude te vinden zijn, n.1. 
eene breedte van 24 bij cenc hoogte van 32 centimeter. 
Voor dc verhouding 1 tot 2 wordt eene breedte van 18 
centimeter bij cenc hoogte van 30 centimeter verkregen. 
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Ter loops zij hier aangemerkt dat bij balken van 
gelijk draagvermogen en spanning, het voor den 
gebruiker voordeeliger is, hooge smalle, dan minder 
hooge doch dikkere balken te bezigen, aangezien de 
kubieke inhoud van eerstgenoemde soort minder be
draagt, dan het kubiek van den zwaarderen balk. 

Bij eene spanning van 4.5 meteren een draagvermo
gen van 5 ton, is een balk van 13.3 bij 40 c m . = 532 
cm. : noodig, terwijl onder gelijke voorwaarden eene 
zwaardere balk van 22.8 bij 30.5 c m . = 695 cm." 
vereischt wordt. Alzoo bij den zwaardcren balk ruim 
i meer hout dan bij den smallen hoogeren. 

Dit voordeel mag ons echter niet te ver leiden. 
Balken die minder dan i van de hoogte tot breedte 
hebben, zijn niet aan te bevelen, en in geen geval 
wanneer de hoogte meer dan 40 c.m. bedraagt, daar 
anders de stabiliteit verloren gaat, en veel kans voor 
het omkantelen der balken ontstaat. Men mag wel 
omzichtig zijn met balklagen, die in het gezicht komen, 
en dus het verband der plafondtengels missen; zij 
vooral mogen niet te dun zijn. Bij het toepassen van 
gestucadoorde plafonds vormt de balklaag door den 
vloer, de plafondtengels en de tusschen de balken 
aan te brengen kruisen een stevig geheel, waardoor 
minder kans van kantelen ontstaat. 

Zij die balken bezigen ter zwaarteverhouding van 1 
tot 4, vinden het draagvermogen door de helft te nemen 
van het draagvermogen der liggende schaal 1 tot 2. 

Voor gewone omstandigheden is de tafel van B A R R Ü , 

zooals zij hiernevens wordt voorgesteld, voldoende. 
Evenwel kunnen zich gevallen voordoen waarbij óf 
de belasting buitengewoon groot, óf wel dat de 
balk van kolossale afmeting is. Men kan alsdan echter 
even goed de tafel raadplegen. 

De spanning van den balk of afstand tusschen de mu
ren onveranderd blijvende, deelt men zoowel dc hoogte 
als breedte van den balk door 2, en zoekt het draag
vermogen van een balk overeenkomende met de door 
de deeling verkregen hoogte- en breedte-afmetingen. 
Het op dc liggende schaal aangewezen gewicht met 
8 vermenigvuldigende, geeft het draagvermogen aan 
van den gevraagden balk. 

Ter opheldering diene het volgend voorbeeld. 
Gevraagd het draagvermogen van een balk, zw. 

34 bij 68 cM., liggende op twee muren welke onder
ling 5 meter van elkander verwijderd zijn? 

Zoowel de breedte als hoogte door 2 doelende, 
verkrijgen wij de afmetingen 17 bij 34 c.m. Aanne

mende een weerstands-coëfficiënt van 80, en uitgaande 
van het verdeelpunt 5 M snijden wij de schuine 
lijn 34 in het punt A , aangevende op de liggende 
schaal 1 : 2, een gewicht van 4200 kilogr., welk 
cijfer met 8 vermenigvuldigd, het draagvermogen van 
een balk, zw. 34 bij 68 cm. , op 33600 kilogr. bepaalt. 

Is daarentegen gevraagd naar de afmetingen van 
een balk die 4.5 M . spanning heeft en 40800 kilogr. 
dragen moet, dan deel men het bepaalde gewicht door 

i 8, hetgeen 5100 kilogr. opgeeft. Bij de verhouding 
van breedte tot hoogte als: 1 : 2 eu bij de bepaling 
der spanning op 4.5 M . , vindt men in het punt 1) 
eene hoogte van 35 cm. , bijgevolg eene dikte van 

•• 17.5 c m . Deze cijfers, zooals hier voren reeds bepaald 
I is, met 2 vermenigvuldigende, bekomt men voor de 
j zvvaarteafmetingen van den bedoelden balk eene hoogte 
j 70 c.M. bij eene breedte van 35 c.m. 

Wenschte men onder gelijke voorwaarden bij een 
weerstands-coëfficiënt van 80, de liggende schaal 
2 : 3 of 3 : 4 te bezigen, dan zoude men in de punten 
F en G het antwoord, nl . 43 bij 04, of 47 bij 62 
c.m. vinden. 

Zonder te willen beweren, dat de tafel van B A R R E 
het juiste draagvermogen aangeeft, vermeenen wij dat 
zij met dezelfde zekerheid kan worden geraadpleegd 
als de gebruikelijke formules. Tot staving van dit 
beweren diene het volgende voorbeeld. 

Zij gevraagd het draagvermogen van een dennen 
balk, zw. 11.33 bij 34 cm., met eene spanning van 
2.5 M . , dan vindt men volgens de formule: 

m * i u i Q Buigingsmoment. Totale belasting = 8 ^ - j - 5 — ; — ° Lengte. 
weerstands coëff. 

waarbij Buigingsmoment = 

4 > Buigingsmoment 

X b r . X h 2 . 

X 11 .33x1156 = 87229 

87229 
Totale belasting = 8 - ^ — = 2790 kilogr. 

Volgens de tafel van B A R R E , vinden wij het draag
vermogen gelijk aan 2800 kilogr., alzoo ongeveer 
dezelfde oplossing als volgens de formule. 

Ten slotte zij hierbij gevoegd dat per M 3 de belas
tingen gewoonlijk aangenomen worden als volgt: voor 
pakhuiszolders 780 kilogr., voor graanzolders 470 
kilogr., voor hooizolders 420 kilogr., voor vergader
en danszalen 260 kilogr., voor woonvertrekken 150 
kilogram. 

Aan het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering 

der Bouwkunst. 

Uwe Commissie voor het onderzoek naar den 
stand van het Onderwijs in de Bouwkunde heeft de 
eer, ter vervulling harer taak, hierbij te zenden: 

Een verslag, verdeeld in twee afdeelingen, waarvan: 
A . bevat de informatiën, door uwe Commissie ont

vangen op hare Circulaire van den 29 s t e a Apri l 
1876, gaande over 43 gemeenten ; 

B . de inlichtingen, verkregen door bemiddeling van 
de Heeren Inspecteurs van het Middelbaar Onder
wijs over 37 gemeenten; 
waarbij zijn gevoegd, bij 

A . 38 stuks bijlagen, programma's, prospectussen, enz.; 
en bij: 

B . 6 cahiers, houdende afschriften van de stukken, 
ontvangen van den Heer Inspecteur van het 
Middelbaar Onderwijs S T K Y N P A R V É ; 

4 dito als voren van den Heer Inspecteur S A I . V E R D A ; 

2 dito, houdende uittreksels uit programma's 
van verschillende scholen. 

Het onderzoek uwer Commissie heeft zich uiige-
strekt over de navolgende scholen: 

5 scholen, zoogenaamde ambachtscholen, meer be
paald voor de opleiding van den ambachtsman, in de 
Bouwkunde en aanverwante vakken. (Zie Staat n°. 1). 

31 inrichtingen van onderwijs, waarin dat in de 
Bouwkunde eene voorname plaats inneemt, niet zoo
zeer tot de vorming van den ambachtsman en hem, 
die zich in dat vak hooger op wil voeren in 
practischen zin, doch meer langs den weg van het 
teekenen, zoowel op het gebied der constructie als 
dat der kunst. (Zie Staat n°. 2). 

Ten einde uit de ontvangen inlichtingen, met be
trekking tot de w a a r d e van het onderwijs in de 
Bouwkunde, resultaten te trekken, moet in de eerste 
plaats worden gelet op het karakter der scholen, of 
met andere woorden op het doel, waartoe zij zijn in 
het leven geroepen. 

Dl. X X V I . 

Wanneer wij nu onze aandacht vestigen: 1°. op 
de 5 ambachtscholen, dan zien wij dat het daar ge
geven onderwijs, op elk der scholen, niet alleen wat 
het a a n t a l vakken in hun geheel betreft, hemels
breed verschilt, maar ook de v e r h o u d i n g tusschen de 
t h e o r e t i s c h e en p r a c t i s c h e vakken steeds veran
derlijk is. Aan de ambachtschool te Amsterdam worden 
b. v. 13 theoretische en 5 practische vakken onder
wezen, daarentegen te Rotterdam 9 theoretische en 
14 practische vakken, terwijl te 's Gravenhage slechts 
3 theoretische en 4 practische, te Arnhem (te zamen 
op 2 scholen) niet meer dan 4 theoretische en 5 
practische vakken behandeld worden. Van waar komt 
dat verschil? 

Wanneer wij ons het doel der ambachtscholen 
voorstellen, voornamelijk om op de plaats harer 
vestiging de bedrijven der ingezetenen te doen bloeien, 
door de ontwikkeling van den jongen tot het vormen 
van een beschaafden werkman, dan weten we ook dat 
de verschillende plaatsen hare verschillende eischen 
medebrengen. Op de eene plaats voert de scheepsbouw, 
op de andere het fabriekswezen, en wederom in anderen 
het gewone stads of het particuliere landleven den bo
ventoon, enz. Dit moge voor een deel het verschil van 
inrichting dezer scholen verklaren, beschouwen wij 
echter het doel minder locaal, en dus meer bestemd tot 
vorming van beschaafde werklieden in het algemeen, 
dan heeft dat verschil van inrichting zijne bedenkelijke 
zijde, vooral wat dat in de theoretische vakken betreft. 
Bij eene zoo onderscheiden opleiding valt het niet te be
twijfelen, of het peil van ontwikkeling, waarop de leer
lingen aan dc verschillende scholen zullen gebracht, 
worden, moet zeer uit elkander loopen, en derhalve 
rijst de vraag, wordt aan de eene niet te veel, aan de 
andere te weinig op dc ontwikkeling gewerkt? 

Wenschen wij dus in algemcencn zin meer eenheid 
van inrichting voor die scholen, dan bedoelen wij 

5 
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daarmede bepaaldelijk in de theoretische leervakken, 
omdat voor eene universeele opleiding, een eenvor
mig onderwijs, te veel tijd gevorderd wordt voor 
den eenvoudigen werkman. 

Ue Commissie is overigens met deze scholen zeer 
ingenomen; zij kunnen naast de lagere school voor 
den toekomstigen werkman veel goeds stichten. De 
Subcommissie uit de Commissie, die er zich op heeft 
toegelegd om door aanschouwing het onderwijs te 
beoordeelen, legt gaarne de getuigenis af, dat zij zeer 
goede producten van het bouwkundig teekenen heeft 
mogen waarnemen, en ook van een aantal leerlingen 
de gemaakte werkstukken te roemen had. 

Zij betreurt het slechts alleen, dat Nederland niet 
meer dan 5 van die inrichtingen telt en wenscht niets 
liever dan dit getal te zien toenemen. Een enkelen 
raad wil zij echter aan die scholen geven, n.1. dat 
zij zich vooral houden aan het p r a c t i s c h vormen, 
en zich niet te veel laten afleiden — noch door de 
wetenschap, noch door de kunst — tot hoogere doel
einden, die alleen tot den werkkring van h o o g e r e 
scholen behooren. 

Ten tweede de 31 inrichtingen gerangschikt onder de 
Wet op het Middelbaar Onderwijs besprekende, bekend 
onder den naam van Burger-Dag- en Avond-scholen, of 
wel enkel Burger-Dag- of Avondscholen — merken 
wij op, dat die scholen met 2jarigcn cursus, deels 
evenzeer ten behoeve van den aanstaanden ambachts
man in het leven geroepen, door de Regeering ver
plichtend zijn gesteld voor gemeenten boven de tien
duizend zielen. 

Over het algemeen roemen de Inspecteurs van het 
Middelbaar Onderwijs de resultaten dezer scholen. 
Uwe Commissie wil aan dien lof niets te kort doen, doch 
van haar standpunt die scholen beoordeelende — als 
B o u w k u n d i g e v a k s c h o l e n — kan zij niet an
ders dan het navolgende constatecren: dat daar: 

1°. te weinig lesuren in het bouwkundig tcekenen 
worden gegeven, en 

2°. het gemis aan voldoend practisch onderwijs 
eene groote leemte is. 

In de derde plaats vestigt uwe Commissie de aan
dacht op eene bijzondere soort van avondscholen, 
meer onder den naam van Teekcnscholen en Aka-
demiën bekend. (Zie Staat No. 3.) 
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Van een 24-tal daarvan heeft zij opgaven ontvangen. 
Deze scholen hebben hoofdzakelijk ten doel, het be

oefenen van het hand- en ornamentteekenen, het boet-
seeren en het bouwkundig teekenen. Het werkdadige 
timmeren, enz., is daar nagenoeg uitgesloten, en ook 
het onderwijs in de wis-, natuur-, werktuig- en 
scheikunde, sedert de oprichting der Burger-Dag- en 
Avondscholen, veel verminderd. 

Aan sommigen dier scholen — hoofdzakelijk aan 
de Akademiën — worden bovendien nog de leer der 
bouwstijlen, de kunstgeschiedenis en de aesthetica 
gedoceerd. 

Klaarblijkelijk hebben enkelen van deze scholen — 
de Akademiën in het bijzonder — behalve de ont
wikkeling van den werkman en de werkbazen, ook 
nog ten doel de leerlingen tevens op den weg der 
kunst te leiden, hen tot bouwopzichters te vormen 
en de elementen te leggen voor den toekomstigen 
architect. 

Zeer zeker beantwoorden velen dier inrichtingen 
niet aan dat doel: l u omdat in den regel daartoe 
het aantal lesuren, in verband tot de veelheid der 
vakken, te gering i s ; 2°. omdat ook het getal leer
aren tegenover dat dér leerlingen te klein is; 3°om
dat die inrichtingen gewoonlijk gebukt gaan onder 
gebrek aan geldelijken steun en te weinig symphatie 
der burgerij. 

Toch valt het niet te ontkennen, dat menig resul
taat op sommigen dier scholen verkregen, allen lof 
verdient. 

De vraag is echter welke w a a r d e men aan dien 
lof moet toekennen? Is dat zoogenaamd akademisch 
onderwijs voldoende voor de kweeking van een bouw
kundige in hoogeren zin, of met andere woorden 
voorde opleiding tot architect, even als de ambacht
scholen voor den werkman? 

Wij zeggen: neen! Straks bij de beantwoording 
uwer tweede vraag, zullen wij dit korte antwoord 
nader verklaren. 

Met het voorafgaande meent uwe Commissie te heb
ben voldaan aan het eerste deel uwer opdracht om 
onderzoek te doen naar — en rapport uit te brengen 
over dc bestaande inrichtingen van onderwijs in de 
Bouwkunst in Nederland. Wij betreuren het, dat 
de indiening van dit verslag lang, te lang heeft ge-

i duurd, en verzoeken als verschoonende reden te wil
len aannemen, dat de Leden uwer Commissie, door 
drukke beroepsbezigheden herhaaldelijk verhinderd 

— 73 — 

waren, aan het onderzoek die aandacht te wijden, 
welke het onderwerp vorderde. 

Ofschoon in dien tusschentijd de information wel 
wat zijn veranderd, en sedert vooruitgang in het 
kunstonderwijs hier en daar in de beide laatste jaren 
is waar te nemen, kan echter de invloed daarvan 
niet van dien aard zijn, dat onze conclusiën daar
door wijziging behoeven. 

Voor de beantwoording der vraag: Wat moet de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst doen 
tot, zoo noodig, aanvulling of verbetering van het Bouw
kunstig onderwijs? veroorloven wij ons de navolgende 
overwegingen u voor te leggen. 

In de eerste plaats de vraag: Wat wordt van den 
architect verlangd, of welke kennis wordt vereischt om 
het diploma van architect te verkrijgen? Vordert men 
van dien man zoodanige ontwikkeling, dat hij the
oretisch bekwaam moet zijn en blijven, om alles wat 
hij op constructief terrein tot stand brengt met ma
thematische bewijzen te staven, en tevens als kunste
naar ook het kunstgedeelte van zijn vak machtig zij 
in de ideale beteekenis van het woord ? Zoo ja, welke 
opleiding moet men hem dan geven en hoeveel stu
diejaren daarvoor vaststellen? 

Ziehier, M . II., vragen die alles beheerschen en die 
het karakter der opleiding en het programma der 
lessen aan de kweekscholen moeten bepalen. 

Het antwoord op die vragen zocht men nu ge
durende eene reeks van jaren in de resultaten der 
wetenschappelijke en empirische scholen. 

In de eersten voert men de wis-, natuur- en werk
tuigkundige wetenschappen ten top, en neemt het 
teekenen, als de beoefening der kunst door voortdu
rende aanschouwing, eene betrekkelijk bescheiden 
plaats i n ; — in de tweeden is het juist andersom, 
en bekleeden de wetenschappelijke vakken slechts 
eene ondergeschikte rol. 

Wanneer wij de resultaten nasporen, juist in de 
landen waar deze strijd het hevigst wordt gestreden, 
dan is het opmerkelijk, dat daar, waar de schoonste 
bouwwerken worden gevonden en de kunst als 't 
ware in de nerven van het volk is doorgedrongen, in 
den regel de scholen dc macht der empirie huldigen. 

Toen voor ruim een tiental jaren, een internationaal 
kunstcongres door de Belgische regeering was uit
gelokt, om de grondslagen vast te te stellen voorde 
hervorming der Belgische kunstscholen en akademiën, 
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bleek uit de talrijke discussiën en conclusiën dat — 
zeer zeker — de aan de kunst verwante wetenschap
pen behoorden onderwezen te worden, d o c h s t eeds 
i n p r a c t i s c h e n z i n . De wiskundige studie 

I moest bovenal de hechte grondslagen vestigen voor 
| alles wat op de beeldende kunsten betrekking had, 

doch — n i e t de a n a l y t i s c h e , maar s t e e d s 
de b e s c h r i j v e n d e o f b e e l d e n d e . 

De geest van den kunstenaar mocht niet te veel 
vermoeid en gestoord worden door wijsgeerige be-

| spiegelingen en abstracte redeneeringen, maar meer 
ii met figuratieve voorstellingen worden bezig gehouden, 

om vorm en leven te geven aan hetgeen hij in zijn 
kunstenaarsbrein ontwerpt en schept. 

Men zegge nu niet, dat die redeneering te een
zijdig is en tot het verledene, tot de scholen van het 
kunstenaars-atelier, behoort; dat de Belgen en Fran-

| schen inzonderheid den geest der Romeinsche, en later 
| van de Renaissance-kunst ademen, toen de kunstenaar 
j uitsluitend langs den empirischen weg het verlangde 

standpunt beklom, dat dergelijke redeneeringen met 
onze, zoo overwegend wetenschappelijke eeuw niet meer 

I in overeenstemming zijn, enz. enz. Het bovengenoemde 
^ congres was immers internationaal, werd door 
j een groot aantal mannen van gezag bezocht en geleid 
; door den Minister van binnenlandsche zaken, 
j Toen E M I L E T R E L A T in 18G5 te Parijs, de //Ecole 
I Centrale d'Architecture" stichtte, ging hij uit van het 
i grond-denkbeeld //dat het vak van den architect zich 
l niet moest oplossen in dat van den ingenieur. Wel 

moest de een zoowel als de ander technicus zijn, 
I doch bovenal behoorde de eerste kunstenaar te 
] wezen, en als zoodanig heeft hij eene andere opleiding 
jj noodig." Naar onze bescheiden meening, ligt zeer 
ii veel waars in deze woorden. Zelfs als technicus moet 
l| die opleiding eene geheele andere zijn. Immers, de 
1̂  constructiën van den ingenieur hebben een geheel 
j' ander karakter en overtreffen in omvang verre die 
|j van den architect. Terwijl de normale werken van 
! den eerste steeds groote ruimte omvatten, blijven 

die van den architect in Nederland voor altijd 
binnen engere grenzen: overspanningen van grooten 
omvang behooren voor den architect tot de zeldzaam-

i heden. 
Moeten wij ons dan toch allen in de wiskundige 

vakken bekwamen, even als de ingenieur? 
Men vergt toch ook van den ingenieur niet de 

j: hoogste kennis der schoone kunst voor het enkele 
II 5* 
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geval dat hij zich op het gebied der burgerlijke ! 

Bouwkunde heeft te bewegen. 
Men moge beweren, dat eene wiskundig be

redeneerde constructie voor den architect noodig is, 
omdat de geschiedenis der Bouwkunst leert, dat nieuwe i | 
kunstvormen worden geboren uit nieuwe constructieve 
kernvormen. Daarop antwoorden wi j : 

1° dat die zoo hoogst zeldzame vindingen van groote 
nieuwe constructieve kernvormen den grooten om
vang der daartoe vereischte studiën voor de algemeene • 
opleiding van architecten nog niet wettigen; 

2° dat de geschiedenis niet bewijst, dat die kern
vormen onmogelijk langs den empirischen weg gevon-
den kunnen worden, zonder nu juist aan dien weg 
de voorkeur te willen geven; 

3° dat de kunst met gehouden is die kernvormen 
zóó nauwkeurig naar buiten uit te spreken, doch 
dit slechts in idealen zin behoeft te doen, met andere 
woorden, niet de contructie zelve—doch haren geest 
behoort uit te drukken; 

4° dat, voor 't geval de architect eene zoo abnor- '! 
male vraag op zijnen weg ontmoet, men het hem 
zeker niet euvel zal duiden, wanneer hij dan de hulp 
van een ingenieur of groot wiskunstenaar inroept. 
Zelfs zou dit in ieder geval de verstandigste weg zijn, 
en wordt er in den regel toch gebouwd op statische 
formules van de eerste mannen op dat gebied. In
dien de wetenschappelijke ontwikkeling van onze 
tegenwoordige bouwkundigen in het algemeen slechts 
zoo ver reikte, dat zij in staat waren die formules be
hoorlijk tc kunnen lezen en toepassen en ten aanzien 
der grondslagen rekenschap te geven, dan ware er 
reeds veel gewonnen. 

Voor hen, die dan nog hooger op willen, meer aan- j ! 
leg en neiging gevoelen voor de wetenschap dan 
voor de kunst, welnu daarvoor openc zich dan onze 
Polytechnische school. 

Voor de anderen — eene Akademie van beeldende 
kunsten — vooral steunende op de macht der empirie. 

Dat Nederland nu reeds in dien geest zulke scho
len bezit, ongeveer ingericht als de akademiën en tee-
kenscholen in België en Frankrijk, kan uit eene ver
gelijking blijken der hierbij overgelegde program
ma's der lessen en die der Fransche en Belgische 
scholen, medegedeeld in het werkje van den Heer 
P O E K S M A , Het bouwkundig onderwijs, en deels ook 
in zijne met een acccssit bekroonde cn critischc be
schouwing der verschillende onderwijsmethoden in j ! 

de Bouwkunst, opgenomen in het 23" t c deel onzer 
Bouwkundige Bijdragen. 

Doch wij hebben ook onze meening uitgedrukt, dat 
velen dier Nederlandsche scholen niet aan haar doel be
antwoorden cn daarbij de redenen opgegeven, waarom. 

Wat nu de hoogste opleiding, n. 1. die voor ar
chitecten, betreft, daaraan beantwoordt er tot nog toe 
niet één — wederom niet zoozeer om het beginsel 
waarvan zij uitgaan, als wel uithoofde van de weinige 
uren die aan het onderwijs kunnen worden besteed. 
Immers er is geene enkele akademie, die hare deuren 
ook tijdens den dag ontsluit: de lesuren bepalen zich 
slechts tot de winteravonden en zomerochtenden. 

Vóór wij echter overgaan tot het doen van voor
stellen omtrent dc oprichting van kunstscholen, nog 
een recent voorbeeld uit het buitenland tot aanvul
ling van de programma's der Fransche cn Belgische 
scholen, vervat in het werkje van den Heer B O K R S M A , 
waarvan de voornaamsten zijn: //de Ecole des beaux 
arts" tc Parijs en Lyon, de Ecole centrale d'ar-
chitecture te Parijs cn de groote Rijksakademie te 
Antwerpen. 

Uwe Commissie toch vindt het zeer belangrijk 
daaraan toe te voegen de inrichting der Kunstscho
len in Oostenrijk, naar aanleiding van een Rapport 
(waarvan een exemplaar hiernevens gaat) eerst het 
vorige jaar door den Secretaris van Zijner Majesteits 
Gezantschap te Weenen aan de Nederlandsche Regee
ring ingediend, te belangrijker omdat zeker niet min
der dan Frankrijk en België, Oostenrijk in de laatste 
jaren op het gebied der kunst niet reuzenschreden 
is vooruitgegaan. 

Dat Rapport zegt o. a : 
//Er bestaan tegenwoordig in Oostenrijk vier hooge 

//kunst-scholen. Daarvan behooren er twee tot de 
«staats-instcllingen: de K . K . Akademie van beel-
//dende kunsten te Weenen en de K . K . Kunstschool 
//te Krukau ; terwijl de Akademie der beeldende kun-
//sten tc Praag cn de zoogenaamde Landschiiftliche 
//akademie te Griitz door openbare vereenigingen 
//gesticht zijn en door deze ook onderhouden 
//worden. 

«Dc K . K . Akademie van beeldende kunsten te 
//Weenen heeft in het jaar 1S72 nieuwe statuten 
//verkregen cn eene geheele reorganisatie ondergaan. 

//Een nieuw gebouw viel haar tevens in 1876 ten 
//deel, zoowel ingericht voor het onderwijs zelf, als 
//voor de bibliotheek en de verzamelingen. Voor de 

/'beeldhouw-afdeeling werd een afzonderijk gebouw 
//aangewezen. 

//De Akademie is thans geheel bepaald tot het ge-
«bied der groote kunst, en de akademische jeugd 
//wordt slechts opgeleid tot zelfstandig artistiek wer-
//ken. 

//Alle bijvakken en wetenschappen die hiertoe be-
«vorderlijk kunnen zijn, worden dan ook alhier on-
//derwezen; terwijl schilderkunst, beeldhouwkunst, 
//architectuur, graveer- en medailleerkunst, benevens 
/'het kopergraveren de hoofdvakken uitmaken. 

'/Als bijvakken worden anatomie, perspectief en stijl-
//leer beschouwd, terwijl kunstgeschiedenis, kleurleer 
»en kleurchemie, benevens kunstmythologie, tot de 
//hulpwetenschappen gerekend worden. 

//Om de artistieke en technische vorming te ver
zekeren, komt dc leerling in de algemeene schilder-
«of beeldhouwschool. Hier wordt vooral het antieke 
'/en de natuur bestudeerd, benevens de schildertech-
"niek of de modellcertechniek onderwezen, terwijl de 
"bijvakken gelijktijdig beoefend worden. 

//Eerst na dusdanige voorbereiding wordt de leer-
"ling (met goedkeuring der professors) toegelaten tot 
//eene der speciale scholen. 

//Deze splitsen zich in historie-schilderkunst, beeld-
//houwkunde, landschapschilderen, kopergraveerkunst, 
//graveer- en medailleerkunst en architectuur. 

//Circa fl 20,000 o. w. jaarlijks, worden aan beurzen 
//en prijzen besteed, zoowel voor het verblijf aan de 
«hoogeschool als tot het doen van kunstreizen. 

//De kunstschool te Krakau is sedert 1873 zelf
standig georganiseerd en wordt sedert dien tijd van 
//staatswege bekostigd. 

//Voor de vorming van leeraren in het teekenen 
«aan de verschillende scholen des Rijks, is overigens 
«op uitstekende wijze gezorgd door de inrichting van 
//een afzonderlijken cursus aan het straks besproken 
«K. K . Oostenrijksch museum. Daar dit museum 
//leerlingen uit alle Kroonlanden opneemt en steeds 
'/door afzonderlijke beurzen, voor ieder Kroonland 
"speciaal gezorgd wordt, dat van verre de lecr-
''lingcn tocstroomen kunnen, even goed als uit dc 
"naaste omgeving, zoo is tevens voor de eenheid 
"van het onderwijs door de geheele monarchie 
"gezorgd. Wat dc leerstof zelve en de methode 
»van het onderwijs in het teekenen betreft, zoo heeft 
«het Ministerie van onderwijs in 1S72 en 1S73, door 
«eene speciale Commissie, alle gewichtige zaken op 

//dat gebied doen overwegen. Deze Commissie, onder 
//de leiding des heeren VON E I T E I . B E R C E N (Directeur 
//van het Oostenrijksch museum), heeft omtrent de 
//volgende punten uitspraak gedaan. 

//1°. het opmaken van leerplannen en instruction 
//voor het teekenen uit de vrije hand; 

«2°. het samenstellen van eene volledige collectie 
«van leermiddelen voor het teekenonderwijs; 

«3°. het invoeren van een verstandig toezicht op 
«het onderwijs. 

//«Over algemeene teekenscholen" 
«In 1S73 werd liet leerplan en de instructie van 

//het teekenonderwijs aan volks- en burgerscholen 
«vastgesteld door een ministriëel besluit. 

«In 1874 werd het teekenen aan de instructie-
I «scholen geregeld. 

«Voor inrichtingen ter vorming van onderwijzers 
//en onderwijzeressen is een afzonderlijk plan opge-
«maakt, dat in verband staat met de overige leer-
//plannen. 

«De voornaamste specialiteiten ontvingen voorts de 
«opdracht tot het uitgeven van handleidingen en 
«voorbeelden voor ieder onderdeel van het teeken-
«onderwijs. 

«De ondersteuning van staatswege aan kunstenaars 
«verleend komt jaarlijks voor op de begrooting van 
«het Ministerie van onderwijs: sedert het jaar 1867 
«tot een bedrag van fl. 15,000 o. w. per jaar. Deze 
«som wordt gebruikt: 

//1°. om subsidiën te verleenen voor kunstreizen 
«aan behoeftige kunstenaars, die reeds voldoende be-
«wijzen gegeven hebben van hunne talenten door 

I «bekende werken of een bijzonder kunsttalent aan 
«den dag tc leggen; 

«2°. tot het uitkecren van pensioenen; 
«3°. om opdrachten te geven op het gebied der beel-

; «dende kunsten aan zulke kunstenaars, die zich reeds 
«eene bekende kunstzelfstandigheid verworven hebben." 

Thans overgaande tot het doen van voorstellen; 
die dc Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
zou kunnen volgen, om, zoo noodig, aanvulling of 
verbetering van het Bouwkunstig onderwijs te bevor
deren, vindt uwe Commissie steun in het doorwerkt 
Rapport in het jaar 1S78 aan do Regeering ingediend 

! door de Rijks-commissie benoemd tot het instellen 
ï van een onderzoek naar den toestand der Neder

landsche Kunst-nijverheid. 
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Wij zijn met die rapporteurs van oordeel, dat om 
de kunst als machtige hefboom van beschaving in 
eere te herstellen en te verheffen, deze het geheele 
volk moet doordringen. 

Welnu, daarvoor is de eenige weg, dat men aan-
vange met de ontginning van den menschelijken 
geest in de frissche dagen zijner jeugd. 

In het naïef kinderlijk gemoed liggen de kiemen 
der ideale wereld. 

Het eerste arbeidsveld zij dus de lagere school, om 
op te klimmen tot de middelbare cn te eindigen met 
de hoogere. Dit geldt zoowel voor de vorming van 
den schilder, beeldhouwer en bouwkunstenaar als 
voor den kunst-industrieel, redenen waarom wij voor 
den bouwkunstenaar evenzeer van het hoogste belang 
achten, het voorbereidend onderwijs in de schoone 
kunsten op de lagere en middelbare scholen. 

Wat nu den geest van dat onderwijs betreft, daarin 
stemt het Rapport der Regeerings-commissie geheel 
en al overeen met dat van den Nederlandschen gezant 
over de oprichting van het Weener museum, ver
bonden aan de kunst-industriescholen, dat is op den 
grondslag waarop de verdere Oostenrijksche scholen 
zijn gesticht en meer en meer in bloei toenemen. 

In datzelfde kader zijn ook de hoogerc kunst
scholen voortgebouwd, waarvan wij zooeven het pro
gramma hebben medegedeeld, en die niet minder 
onze bijzondere aanbeveling verdienen. 

Een enkele blik op hare programma's is voldoende 
om te zien, dat daarin aan zuivere kunststudiën, zoowel 
theoretisch als empirisch, een ruimen omvang gegeven is, 
zonder dc hoogst-noodige wetenschappelijke bijvakken 
te verwaarloozen. Men vergete hierbij niet, dat er in ons 
Land veel meer, en te recht, over gebrek aan artisticken 
zin geklaagd wordt dan over ongenoegzame constructieve 
kennis voor de oprichting onzer normale bouwwerken. 

Men stelle daarom dan ook in Nederland, even als 
in Oostenrijk, het toelatings-examen, voor eene der
gelijke akademie of hoogere kunstschool niet al te 
hoog. Eene kennis ongeveer gelijkstaande aan die te 
verkrijgen aan de hoogere burgerschool met drie
jarigen cursus, omschreven in de Wet op het Mid
delbaar Onderwijs, achten wij daartoe voldoende, 
waardoor dan ook in den regel de leerlingen op 14 ïi 
16 jarigen leeftijd, — dus niet te jong — hunne 
kunst-studiën zullen kunnen aanvangen. 

Bovenstaande denkbeelden alzoo resumcerende, ver
langen wij ten behoeve der Bouwkunst: 
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A. Regeling van het teekenonderwijs en de daar
mede gepaard gaande middelen tot ontwikkeling van 
kunstzin en kunstsmaak op de lagere school, op de 
scholen van middelbaar onderwijs en op de gymnasia. 

B . Dc oprichting eener Hoogere school voor Bouw
kunst, vereenigd met de Akademie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam. Deze vereeniging met de ge
zegde Akademie, en bijgevolg de stichting der Hoogere 
school voor Bouwkunst te Amsterdam, meenen wij 
te meer te moeten aanbevelen, omdat de Hoofdstad 
met hare belangrijke gebouwen en bij hare ontwik
keling, waardoor zoo vele nieuwe gebouwen ver
rijzen, voor het aanschouwelijk onderwijs zeer veel 
aanbiedt dat nuttig en noodig is. 

Mocht men deze Bouwkunstige school geheel of 
gedeeltelijk met de Polytechnische school wenschen 
vereenigd te zien, zoo zou deze school in haar geheel 
of ten deele naar Amsterdam behooren te worden 
verplaatst, ü e voorstanders der exacte wetenschappen 
mogen al de schoone Bouwkunst aan de eersten on
dergeschikt willen maken — het getal van hen is 
minstens even groot en neemt van dag tot dag in getal
sterkte toe, die eischen dat deze kunst zal opgroeien 
met — en onafscheidelijk blijven bij hare beide 
zusterkunsten, de beeldhouw- en schilderkunst. 

De zuinigheid bedriege toch niet voortdurend de 
wijsheid. Beter eene meer kostbare dan eene gebrek
kige organisatie, waarvan ons Land maar al te zeer 
en al te lang de wrange vruchten geplukt heeft. 

O Verder verlangt de Commissie nog, steun te 
verleenen aan enkele scholen in ons Land, die zich 
met toenemende kracht beijverd hebben ook daar 
ter plaatse kunstzin en kunstsmaak te kweeken. Van 
dit streven toch hebben b. v. eenigen onzer voor
naamste en meest bloeiende steden, als 's Gravenhage, 
Rotterdam, enz, reeds sprekende bewijzen afgelegd. 
Dc geest van onzen tijd brengt mede, dat men niet 
al te vele geldelijke offers mag vergen van de inge
zetenen eener gemeente cn het algemeen onderwijs in 
eenig vak zoo toegankelijk mogelijk moet maken, — 
iets wat met één enkele stichting in de Hoofdstad 
des Rijks natuurlijk niet het geval zou zijn. In alle 
landen der wereld zijn goede inrichtingen ook alom 
in de provinciën verspreid, en worden deze gevoed 
door eene centrale bron, die de leermiddelen verschaft, 
onder den machtigen steun van Vorst en Volk, van 
Staat, Provincie cn Gemeente. 

Op die wijze moet er van zelve wel harmonie ge-
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boren worden, ofschoon toch nog niet ten koste van 
verscheidenheid in de eenheid. 

Evenals te Weenen, zou men dan ook hier aan 
de voornaamste specialiteiten het maken van hand
leidingen en voorbeelden van ieder onderdeel van 
het teekenonderwijs kunnen opdragen, om ook weer 
niet al te veel het kunstonderwijs aan de ongebonden 
vrijheid van elk individu, zelfs ook aan den niet be
hoorlijk ontwikkelden leeraar, over te laten. 

Ziehier, M . H . , uwe Commissie aan het einde van 
hare taak, hare denkbeelden en voorstellen over dit 
zoo moeielijk als ernstig onderwerp medegedeeld en 
aan de overwegingen van uw Bestuur niet vertrou
wen aanbevolen. 

Moge deze door u worden gedeeld, dan wenscht 
zij niets liever, dan dat de Maatschappij tot Bevor

dering der Bouwkunst al haren invloed aanwende 
om zoowel zelve als — door hare tusschenkomst — 
met de hoogere staatsmachten mede te werken tot 
de bevordering van het onderwijs in een zoo gewich
tig deel van ons volksbestaan — tevens een der 
meest beteekenende der schoone cn beeldende kun
sten— de B o u w k u n s t . 

Aldus vastgesteld te Amsterdam, 22 Mei 1880. 

De Commissie voornoemd: 

H . P. V O G E L , President. 
A . L . V A N G E N D T , 
W . C. V A N G O O R , 
J . G . V A N N I F T R I K , 

Secretaris. 



— 83 — 84 — 

Bijlage A. 

COMMISSIE VOOR HET ONDERWIJS IN DE BOUWKUNST, 
Onderzoek naar de Bouwkunstige Scholen in Nederland. 

Inl icht ingen gevraagd Inl icht ingen gekregen 

N°. A A N TB N°. V A N TE 

1. A. Pijl Alblasserdam. 1. A. Pijl Alblasserdam. 
2. W. P. du Croix Alkmaar. 2. P. A. Kroouen Almelo. 
3. J. H. Scholten Almelo. 3. W. A. Kam Amersfoort. 
4. L. J. de Borst Verdoom Ameide. 4. J°- Olie J'"- Amsterdam. 
5. W. H. Kam Amersfoort. 5. J. W. Boerbooms Arnhem. 
6. P. F. Laarman Amsterdam. 
7. SP- Werkenden Stand Idem. 
8. C. W. A. de Groot Apeldoorn. 
9. J. W. Boerbaans Arnhem. 

10. A. van Cuilenburg Idem. 

11. D. J. van Oosthoek Bergen op Zoom. 0. P. H. Leijer Buiksloot. 
12. J. J. G. Hof m a i l Brielle. 0*. J. J . G. Hofman Brielle 
13. P. H. Leijer Buiksloot. 

14. G. J. Mono Delft. 7. W. A. Kruuss Delf'shaven. 
15. II. van Harte Deventer. 8. J. A. van der Kloes Dordrecht. 
10. D. D. Duursma Dragten. 
17. M. 0. Heek. Donkerbroek. 
18. G. F. Moele Bergveld Doesborgh. 
1». J. A. van der Kloes Dordrecht. 

20. J. van Seters Geertruidenbcrg. 9. J. van Seters Geertruidenberg 
21. P. H. Hannink Goes. 10. C. J. van Loeven Gorinchem. 
22. C. J. Loeven Gorinchem. 11. J. G. van Beusekom Groningen. 
23. L. Burgersdijk Gouda. 11*. P. H. Hannink Goes. 
24. H. Baerents Grave. 
25. J. G. van Beusekom Groningen. 

20. J. E. van den Arend Haarlem. 12. J. E. van den Arend Haarlem. 
27. J. J. C, de Wijs 's Hage. 13. J. J. C. de Wijs 's Hage. 
28. E. Saraber Idem. 14. H. P. Vogel Idem. 
29. J. M. Makkink Harderwijk. 15. J. J. Hofstra Havelte. 
30. S. S. Hofstra Havelte. 10. J. Bubberman Heerenveen. 
31. J. Bubberman Heerenveen. 17. N. J. Leijer Helder. 
32. N. J. Leijer Helder. 18. W. H. van Leeuwen Hellevoetsluis. 
33. W. H. van Leeuwen Hellevoetsluis. 19. J. Moll Hengelo. 
34. J. Moll. Hengelo. 20. B Blanken Hoorn. 
35. J. J. H. Bolsius 's Hertogenbosch. 
30. B. Blanken Hoorn. 
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I n l i c h t i n g e n g e v r a a g d I n l i c h t i n g e n g e k r e g e n 

N°. AAN TE N°. VAN TE 

37. Best. Stads. Teekensch. Kampen. 21. Best. Teeken-Acaderaie Kampen. 
38. L . P. v. d. Linden. Kortgene. 21*. Alb. Ie Clercq Kruiningen. 
39. Alb. Ie Clercq Kruiningen. 

40. T. Romein Leeuwarden. 22. J . Filippo Leiden. 
41. Dr. C. Leemans Leiden. 23. J . Bosch Lochem. 
42. J . Filippo Idem. 23*. Dr. C. Leemans Leiden. 
42*. J . P. Haazen Leidschendam. 
43. J . Bosch Lochem. 

44. M. E . C. Plemp Maastricht. 24. M. E . 0. Plemp Maastricht. 
45. C. Krijger Middelburg. 25. C. Krijger Middelburg. 
46. L . Exalto Moordrecht. 26. J . van Leeuwen Azn. Monnickendam. 
47. J . van Leeuwen Azn. Monnickendam. 27. J . Bartels Maassluis. 

48. H. P. Eskes Nieuwer-Amstel. 
49. G. Spoor Nieuwenhoorn. 28. G. Spoor Nieuwenhoorn. 
50. P. van der Kemp Nijmegen. 29. P. van der Kemp Nijmegen. 

51. W. van der Roest Oudewater. 

52. P. Mager Purmerende. 

53. G. Rammers Roermond. 30. G. Rammers Roermond. 
54. W. C. van Goor Rotterdam. 31. W. C. van Goor Rotterdam. 
55. J. Smidt Bouwmeester Idem. 31*. J . Smidt Bouwmeester Idem. 

31**. C. Rueb en Idem. 
H . van der Linden 

56. G. Meurs Schagen. 32. A. W. Gezellen Schagen. 

57. J . J . Vormer Schiedam. 33. J . J . Vormer Schiedam. 

58. L . T. Redeker Schoonhoven. 34. G. J . Hennink Sneek. 

59. N. H . J . Steenwjjk Sloterdjjk. 

60. G. J . Hennink Sneek. 

61. B. Voordendag Strijen. 

62. W. J . Klerk de Reus Utrecht. 35. S. A. van Lunteren Utrecht. 

63. S. A. van Lunteren Idem. 

64. J. H . van Harte Vlissingen. 36. C. de Groot Vlaardingen. 

65. P. H . Lindo Vrijenban. 

66. J . Goossen Wageningen. 36*. N. Moll Weesp. 

67. N. Moll Weesp. 37. E . Huizinga (Wieringen) Amsterd. 
68. E . Huizinga Wieringen. 

69. N. Arnold Woerden. 

70. J . van der Koog Zaandam. 38. A. M. A. Gulden Zalt-Bommel. 
71. A. M. A. Gulden Zalt-Bommel. 39. M. Couvee Jr. Zierikzee. 
72. M. Couvee Jr. Zierikzee. 

73. J . A. Gerritsen Zutplien. 

74. A. J . Doyer Zwolle. 

Dl. X X V I 
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Verkorte Verzameling 
van de ontvangen information omtrent het Onderwijs 

in de Bouwkunst in Nederland. 

A F D E E L I N G A . 

Door de Commissie zijn verzonden brieven om in
formation aan 74 personen in Nederland, vermeld op 
den staat Bijlage A, hierbij gevoegd. Er zijn mede-
deelingen ontvangen van 45 personen op denzelfden 
staat vermeld. 

De information, alphabetiseh gerangschikt naar de 
namen der plaatsen, zijn van den volgenden ver
korten inhoud. 

1. A l b l a s s e r d a m . De heer A . P U L , aldaar, meldt, 
dat geen onderwijs in dc bouwkunst wordt gegeven. 

2. A l m e l o . De heer P. A . K R O O N E N deelt mede, 
dat te Almelo bestaat eene teekenschool, in zooverre 
met de II. 11. S. verbonden, dat het onderwijs door 
dezelfde personen in dezelfde lokalen wordt gegeven. 

De Directeur der H . B . S. is belast met het be
stuur. Het onderwijs wordt gegeven door een leeraar 
in het teekenen, boetsceren en ornament en een leer
aar in de wiskunde. 

De cursus duurt 0 jaren, jaarlijks 30 weken, 5 
avonden per week van 7—10 uur. 

Lesuren per weck. 
lc 2C 3C 4 e k l . 

Handteekenen 
Pleister « 
Lijn-, bouw- en werktuig

kundig tcekenen 8 8 8 8 
Boctseeren — — 9 ^ 
Wiskunde _ 4 4 — 
Leer van het ornament — — — 1 

Het onderwijs is voornamelijk bestemd voor am
bachtslieden. 

De school is verdeeld in 4 klassen met 
1« 2" 3" 4" £ 

Handteekenen 150 150 00 60 | 
Pleister » —• — 60 GO § 
Rechtlijnig u - 1 — = 

19 19 19 19 

Bouwkundig « 
Ornament // 
Meetkunde 

_ _ _ 120 
_ _ _ 60 
— 00 60 — 

a 
7. 

per cursus 9G0 uren 

Bij het onderwijs zijn in gebruik figuren van ijzer-

draad, meetkunstige lichamen, ornamenten, pleisteraf
gietsels, voorbeelden van H u y s i n a n s , B a r g u e , 
B a c c o l l e t , J u l i c n C o g a n t , werken van S p r i n 
ge r en V o g e l . 

150 210 300 300 uren 

Leeraren: P . A. K R O O N E N , voor hand-, lijn- en bouwk. 
tcekenen en ornament. 

G . C. W O U T E R S , wiskunde. 

Dc inlichting is in het leven geroepen door —en 
wordt onderhouden door de gemeente Almelo. Het toe
zicht is opgedragen aan de Commissie voor het. M. O. 

Voor de uitbreiding der leermiddelen wordt jaar
lijks 50 a GO gulden besteed. 

Dc school had bij den laatsten cursus GG leerlin
gen. Het schoolgeld bedraagt/0.— voor eiken leerling 
per cursus; voor minvermogenden is het onderwijs 
kosteloos. 

3. A m e r s f o o r t. De heer W . A . K A M meldt: Er be-
staatgecn bijzondere school voor Bouwkundig onderwijs. 

Aan dc Hoogere Burgerschool met 3-jarigcn cursus 
wordt onderwezen: 
Handteekenen 104 lesuren per cursus. 
Pleister // 78 w « " 
Rechtlijnig » 104 // // 
Bouwkundig'/ 7ï> u " 
Lagere meetkunde 
Wcrktuigk. met technologie 
Natuurkunde 
Scheikunde 

Te zamen 754 // » » 

Het aantal leerlingen bedraagt 22. 
Het schoolgeld » / 2 p. leerling. 
Geen handwerk wordt practisch onderwezen. De 

lessen worden geregeld bijgewoond, en de uitkomsten 
bevredigend geacht. 

4. A m s t e r d a m , Mededeeling van den heer J A C . 
O L I E J A C z n . Onder verwijzing naar de overgelegde 
stukken, als: rooster van werkzaamheden en verslagen 
van 1871/75, vermeldt de informant omtrent de Am
bachtsschool te Amsterdam, in hoofdzaak het volgende. 

De school heeft ten doel zoowel theoretische als 
practische ontwikkeling. De cursus duurt 3 jaren. 
De lesuren zijn zoodanig verdeeld, dat V, is gewijd 
aan theorie (lager onderwijs, wis-, natuur- en werk
tuigkunde), ' / i aan theoretische practijk (rechtl., bouwk., 
constructie-, hand-, en natuurteekenen), het laatste 
'A aan de practijk. 

De lesuren per cursus zijn aldus verdeeld: 

78 
156 

78 
104 

52 

uren. 
Handteekenen en ornament, naar voorb. 4S0 

II naar de natuur 192 
Pleister» 192 
Boetseeren 192 
Bouw- en werktuigk.- teekenen en uitslagen 1536 
Leer van het ornament en van de bouwstijlen 

en aesthetiek (geen bepaalde cursus). 
Taal-, aardrijkskunde en geschiedenis . . 720 
Lagere meetkunde 96 

II reken // 480 
Projectieleer en perspectief. 192 
Werktuigkunde 96 
Natuur- en scheikunde 96 
Kennis van bouwmaterialen cn constructie

leer, kennis van werk- en meetwerktuigen . 288 
Timmeren 2304 
Metselen — 
Smeden 2304 
Draaien 1440 
Beeldhouwen 1152 
Verwen 2304 
Aan de inrichting zijn verbonden 16 leeraars. 
Het aantal leerlingen bedroeg op 1 Mei 110. liet 

getrouwe schoolbezoek lijdt onder de zucht der ouders 
om de kinderen reeds vroegtijdig in hun belang te 
exploiteeren. 

Van de sedert de oprichting eervol ontslagen 318 
leerlingen zijn, voorzooverre bekend is, 1G4 nuttig in 
de maatschappij werkzaam. 

De school is opgericht cn wordt in stand gehouden 
door de Maatschappij voor den TFerkenden Stand. 
De uitgaven bedragen + / 13000 per jaar. 

De avondschool voor volwassenen (minstens 17 
jaar oud) werkt in denzelfden geest; alleen wordt 
er geen practisch onderwijs gegeven, en is het reken
onderwijs, wegens de weinige opgewektheid daartoe, 
opgeheven. 

Zij werd gedurende het laatste seizoen door + 90 
leerlingen trouw bezocht, terwijl 147 waren inge
schreven, van welken door elkander 125 aan de lessen 
voor korter' of langer' tijd deelnamen. 

Voor rechtlijnig-, scheepsbouwkundig en handtee
kenen en boetseeren waren 7 leeraren aan die school 
verbonden. 

Lokalen en hulpmiddelen zijn die van de A m 
bachtsschool voor den Werkenden Stand. 

De cursus duurt van 1 Oct. tot Uit. Februari 

eiken dag, behalve des zaterdags, van 7'/; tot 9"s ure. 
De contributie bedraagt ƒ 5. 

Volgens de laatste verslagen, schijnt ook deze toe
gevoegde school gunstige resultaten af te werpen. 

5. A r n h e m . De heer .1. W. BOERBOOMS bericht: 
Te Arnhem bestaan twee inrichtingen voor teeken-
onderwijs namelijk: 

a. het genootschap Kunstoefening, 
b. de Ambachtsschool. 
a. De eerste inrichting, door particulieren gesticht, 

voornamelijk uit een legaat van wijlen Vice-Ad
miraal .). H . V A N K I N S B E R G E N , wordt verder gesteund 
door vrijwillige giften cn dc contribution der leerlingen. 

De lokalen zijn goed, cn de inrichting wordt bezocht 
door ruim 300 leerlingen, die om de 2 jaren in de 
verschillende klassen om den prijs tcekenen, waar
voor zilveren en gouden medailles uitgeloofd worden. 
Behalve het onderwijs in het bouwkunstig teekenen, 
dat geen tred met de eischen des tijcis gehouden 
heeft, (want men mist het onderwijs in stijl- en con
structie), wordt nog onderwezen hand- rechtlijnig-
modeltcckencn en boetseeren. Dat onderwijs werpt 
vrij goede vruchten af. 

Aan de verschillende vakken worden gewijd 
per week: 

Handteekenen 17 uren. 
Bouwkundig tcekenen 10 // 
Boetseeren 4 // 
Lager onderwijs 36'/» // 
Het aantal onderwijzers bedraagt 6, als 3 voor 

handteekenen, 2 voor bouwkunde, 1 voor boetseeren. 
De opkomst der leerlingen is bevredigend. Aan

vraag om plaatsing zal waarschijnlijk leiden tot ver
grooting der lokalen. 

b. De Ambachtsschool, in 1S74 door particulieren 
gesticht, bevindt zich in een gemeentelijk gebouw en 
heeft GO leerlingen. Aan de inrichting zijn verbonden 
1 leeraar met een adsistent in de bouwkunst, 1 dito 
met dito voor het handteekenen, 1 voor het boet
seeren, terwijl voor ieder der praktisch onderwezen 
vakken, als timmeren, verwen, smeden, beeldhouwen 
en draaien, een leeraar aanwezig is. 

Per week worden gewijd aan de navolgende vakken: 
Lesuren. 

Handteekenen 36i 
Rechtlijnig teekenen 46 
Boetseeren 15 
Timnieren 45 

e* 
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Lesuren. 
Smeden 45 
Draaien 30 
Beeldhouwen 15 
Verwen 30 

De resultaten van de school, zijn wegens de kor
ten tijd van het bestaan, niet aan te wijzen. De con
tributie per leerling bedraagt / 5.— per jaar. 

6. B u i k s l o o t . De heer P. H . L E I J E R bericht, 
dat te Buiksloot hoegenaamd geen onderwijs in de 
bouwkunst of aanverwante vakken wordt gegeven. 

6*. B r i e l l e . De heer J . J . G. H O F M A N , te Rot
terdam, (niet meer te Brielle woonachtig), kan geene 
information van daar verstrekken. 

7. D e l f shaven . De heer W . A . K R A U S S meldt, 
dat aldaar bestaat eene school, opgericht door het Kunst-
en Wetenschappelijk Genootschap Hierdoor verder, 
waarvan het doel is om jongelieden gelegenheid te 
geven zich te bekwamen in de onderstaande vakken. 
(Zie verder het Reglement). 
Hand- en Pleisterteekenen voor meisjes 2 uren p.week 

» a a n a jongens 4 » » » 
Ornamentteekenen 3 u « » 
Rechtlijnig-, en bouwkundig teekenen 4 " » « 
Machineteekenen 3è » » <> 

In de laagste klassen van hand- en ornamenttee
kenen geschiedt zulks naar voorbeelden; in de hoog
ste klassen naar modellen. 

In de afd. rechtlijnig en bouwkundig teekenen 
wordt gebruik gemaakt van het werk van W. S p r i n-
ger en dat van M a u c h . 

Het machineteekenen geschiedt eerst naar voor
beelden, later naar modellen. 

4 Onderwijzers: 1 voor hand- en pleisterteekenen, 
1 voor ornament-, 1 voor bouwkundig en 1 voor 
machineteekenen, zijn aan de school verbonden. 

Het aantal leerlingen bedraagt 77. De resultaten 
van het onderwijs zijn vrij voldoende te noemen. 

De financieele middelen zijn de volgende: 
Contributie van 77 leden ad / 5.—. . . ƒ 370.— 
Gemeente-subsidie " 150.— 
Schoolgeld " 157.— 
Donatie van de Maatschappij tot Nut van 

het Algemeen, afd. Delfshaven . . . « 20.— 
Tc zamen ƒ 697.— 

8. D o r d r e c h t . De heer J . A . V A N DER K L O E S . 
Onder overlegging van en verwijzing naar een pro
gramma der school, deelt de informant mede, dat te 

I Dordrecht bestaat eene Burgeravondschool met vier
jarigen cursus, waaraan onderwijs wordt gegeven door 
een directeur en 8 leeraars. De cursus is verdeeld in 
winter- en zomercursus, waarin de volgende vakken, 
gedurende de daarbij vermelde lesuren, worden onder-

I wezen als: lesuren. 
Handteekenen per jaar 165 
Pleisterteekenen " » 150 
Teekenen naar modellen. " " 111 
Boetseeren " " 126 
Rechtlijnig teekenen '/ " 127 
Bouwkundig, werktuigkundig en wa

terbouwkundig t e e k e n e n . . . . " " 444 
Te zamen lesuren 1123 

Lagere meetkunde, hoogere meetkunde, 
lagere rekenkunde en hoogere reken
kunde c. s 411 

Beschrijvende meetkunde en perspectief . 24 
Werktuigkunde 27 
Natuur- en scheikunde 129 

Totaal per jaar 1714 
9. G e e r t r u i d e n b e r g . De heer V A N S E T E R S 

bericht, dat te Geertruidenberg geene inrichting voor 
bouwkundig onderwijs bestaat. Op de lagere school 
wordt aan een lOtal leerlingen zoowat onderwijs in 
hand- en rechtlijnig teekenen gegeven, terwijl op de 
kostschool alleen handteekenen wordt onderwezen. 

10. G o r i n c h e m . De heer C. J . L O E V E N meldt, 
dat aan de Burgeravondschool te Gorinchem onder
wijs wordt gegeven i n : 

Handteekenen gedurende 6 uren per week. 
Lijn " a 6 w a a , 

terwijl de overige uren worden gewijd aan lager 
onderwijs en talen. 

De lessen worden gegeven van I October—1 M e i ; 
gedurende 5 avonden in de week tusschen 0—9 ure. 

Voor het hand- en lijnteekenen zijn twee onder
wijzers. 

Het handteekenen bestaat in het teekenen naar 
draadfiguren, eenvoudige lichamen en omtrekken .alsook 
naar voorbeelden en het teekenen naar pleisterfiguren. 

Het lijnteekenen omvat meetkunstige figuren, de 
bouworden, profileering, teekenen naar modellen van 
kappen, trappen, enz. 

11. G r o n i n g e n . Van den heer J . G . V A N B E U -
S E K O M zijn de navolgende information ontvangen. 

Nevens het onderwijs der Burgerdag- en Avond
school en der Academie Minerva, bestaat er eene parti

culiere cursus voor bouwkundig onderwijs. Het rechtlij
nig teekenen aan de burgerscholen wordt opgevolgd door 
het bouwkundig teekenen aan de Burgeravondschool. 

Het aanvullend bouwkundig onderwijs wordt ge
geven door den bouwkundigen onderwijzer van de 
burgerscholen gedurende het winter-halfjaar, 5 dagen 
per week van 9—12 uur. 

De driejarige cursus, met 345 lesuren, wordt vol
doende geacht om eene algemeene kennis van bur
gerlijke- en waterbouwkunde te verkrijgen. De ouder
dom der leerlingen (het aantal wordt niet opgegeven) 
bedraagt van 15 tot 24 jaren. Aan de Academie 
Minerva, die (volgens S. P.) niet worden beschouwd 
tot het M . O. te behooren, wordt voorts onderwijs 
gegeven in de kennis en het teekenen van ornament 
en der bouwstijlen. 

Voor het practisch bouwkunstig onderwijs bestaat 
geene speciale gelegenheid; eene commissie, zich noe
mende Commissie van practisch onderwijs, legt er 
zich op toe om jongelieden bij daartoe geschikte en 
gewezen werkbazen te plaatsen, tegen betaling van 

ƒ 1 per week voor iederen leerling gedurende het eerste 
leerjaar. 

11. Goes . De heer P. H . H A N N I N K meldt van 
daar: Goes telt drie inrichtingen waar onderwijs in 
het rechtlijnig en bouwkundig teekenen wordt ge
geven, n. 1. de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen 
cursus, de Burgeravondschool met 4-jarigen cursus 
en de Ambachtsschool. 

Aan de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus 
wordt gedurende 18 uren per week teekenonderwijs 
gegeven, gedurende 13 uren in hand- en 5 uren in 
rechtlijnig teekenen. Omtrent de wijze waarop dit 
onderwijs wordt gegeven, is niets vermeld. 

Van de avondschool wordt slechts medegedeeld, 
dat er aan de verschillende klassen gedurende 20 
uren 's weeks onderwijs wordt gegeven in het teekenen. 

Omtrent de Ambachtsschool zijn geene inlichtingen 
ontvangen dan alleen dat van het onderwijs aan die 
school 6 leerlingen gebruik maken, welke gedurende 
8 uren per dag onderwijs genieten. Aan het timmeren 
werden 2432 uren van den cursus gewijd. 

12. H a a r l e m . De heer J . E . V A N D E N A R E N D 
deelt mede: De industrie- en teekensehool door de 
gemeente Haarlem in 1861 opgericht, is in 1864, 
met eenige wijzigingen geworden Burgeravondschool 
met 4 jarigen cursus. 

Het onderwijs wordt gegeven door dr. E . V A N DER 

V E N (Directeur), hoogere wiskunde en werktuigkunde j 
W . M . V A N E C K , wiskunde en algebra; dr. J . C. 
ROMBOUTS, natuur- en scheikunde; mr. F . A . DE 
G R A A F F , staathuishoudkunde; J . D E K O N I N G , cijfer
kunst eu Nederl. taal; J . A . B L O M M E N D A A L , Nederl. 
taal, letterkunde, geschiedenis en aardrijkskunde; 
J . J . G O T E L I N G V I N N I S , handteekenen in het l e , en 

D. J . A . JOOSTENS, kunstschilder, voor de drie vol
gende studiejaren; A . V A N D E R S T E U R , civiel architect, 
voor bouwkundig teekenen, met den adsistent M . 
N E D E R H O O R N , mede voor de 3 laatste studiejaren. 

De school heeft 4 klassen. In December 1875 telde 
de l e klasse 33, de 2' 33, de 3" 8, en de 4 e 18 
leerlingen, te zamen 92. 

Er wordt onderwijs gegeven in 
Wis- en werktuigkunde 4 uren. 
Wiskunde , 9 » 

Natuur- en scheikunde 8 « 
Staathuishoudkunde 1 » 
Rekenen 8 • 
Ned. taal, geschiedenis, aardrijkskunde . 6 « 
Handteekenen 6 « 

id 6 a 
Bouwkundig tcekenen 6 « 

Voor het handteeken-onderwijs worden gebruikt ge-
litographcerde studiën van J u l i e n C a r o t en anderen, 
ïneerendeels fragmenten van het menschenbeeld en 
ornamenten. 

Voor het teekenen naar de natuur worden ijzeren 
draadfiguren, volgens D u p u i s, en fragmenten van ar
chitectuur in hout en afgietsels in gips gebruikt. De 
middelen worden, behoudens aanvulling, voldoende 
geacht. 

Het aantal leerlingen bedraagt 80. De lessen wor
den tamelijk geregeld bijgewoond. 

Voor bouw- en werktuigkundig teekenonderwijs 
bestaan opzettelijk vervaardigde en andere gedrukte 
teekeningen, benevens een aantal houten modellen. 
Ook voor waterbouw- en werktuigkunde zijn practische 
modellen. Goede resultaten zijn door het onderwijs 
verkregen: verschillende leerlingen zijn in velerlei 
betrekkingen als opzichters bij den Waterstaat, zoo 
hier te lande als in Indië geplaatst. Op de Tentoon
stelling van teekenwerken enz. te Rotterdam in 1874 
gehouden, zijn verschillende leerlingen bekroond. 

Er wordt onderwijs gegeven in de practijk van 
het bouwvak. 

13. 's H a g e . Mededeeling van den heer J . J . C. DE 
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W I J S . In 1873 werd te 's Gravenhage eene Ambachts-
school opgericht, waar onderwijs wordt gegeven in hand
en rechtlijnig-, bouwkundig-, pleister- en modelteeke-
nen. Onder het bouwkundig teekenen is begrepen het 
onderwijs in de waterbouwkunde. Bovendien worden nog 
beoefend het boetseeren, de leer der bouwstijlen en van 
het ornament, projectie-teekenen en perspectief. De 
wiskunde wordt als vervolg van het lager onderwijs, 
even als de kennis van de Nederlandsche taal, ge
schiedenis, aardrijkskunde, natuur-, schei-en werktuig
kunde onderwezen. Practisch onderwijs wordt gegeven 
in timmeren, smeden, meubelmaken en schilderen. ' 

De hulpmiddelen bij het onderwijs bestaan i n : 
1°. voor handteekenen, plaatornament van G a r o t , j 

L i è v r e en B a r g u e ; pleisterornament eene keus uit 
de bekende verzameling van de Polytechnische school, 
aangevuld door enkele uit particuliere bron verkregen. 

Draadfiguren en massieve meetkunstige lichamen 
voor het grootste deel aan de school vervaardigd. 

•2". Voor het rechtlijnig en werktuigk. teekenen: 
a. Voor projectie een zoogenaamd projectiebord en 

meetkunstige lichamen. 
b. Voor timmerlieden eene uitgebreide verzameling 

van eenvoudige houtverbinding en détails van kappen, 
construction van binnenbetimmeringen, paneelwerken, 
modellen van parketten, enz., enz., aan de school ver
vaardigd. 

c. Voor smeden zijn of worden nog aangeschaft 
en worden vervaardigd : modellen van ijzer-constructiën 
van bouw- en werktuigkunde. 

d. Voor dc schildermodellen: allerlei voorbeelden 
van letters en opschriften van hout- en marmerpatronen. 

Ornamentteekenen met pen cn penseel wordt be
oefend naar voorbeelden van M o l l i n ge r , de Gewer-
behalle, C a r o t , L i è v r e , Tischlers Müstersamm-
lung cn Hand- und Linierzeichnung. 

l iet aantal leerlingen bedraagt 85. De geest is 
goed, en de vorderingen zijn bevredigend. 

Aan het verslag van de werkzaamheden gedurende 
den «'intercursus 1S74/75 is het volgende ontleend. ! 

Gedurende 23 uren per week wordt les gegeven 
in rechtlijnig teekenen, 12 uren in bouwkundig-, 12$ 
in handteekenen, 12è in het ornamentteekenen en 11 
uren bouwkundig rekenen. 

Het practisch onderwijs in de werkplaatsen heeft 
gedurende 19 uren van de week plaats. 

14. ' s l l a g e . Aan de Academie van Beeldende 
Kunsten wordt onderwijs gegeven in de schilder-, 

teeken-, en boetseerkunst. Dat onderwijs heeft plaats 
in 4 afdeelingen. 

In de l e Afd. 1° klasse (elementair teekenen) 
wordt onderwijs gegeven in het teekenen van den 
omtrek van rechtlijnige en gebogen figuren; het tee
kenen naar paphische modellen en naar draadfiguren. 

In de 2° klasse wordt geteekend naar vaste licha
men, naar geteekende voorbeelden, naar eenvoudige 
pleisterornainenten en naar voorbeelden. 

ü e 2r° Afd. is verdeeld (meer uitgebreide teeken
kunst) in 4 klassen. 

In de 1° klasse: 
1°. pleisterteekenen, teekenen naar koppen en meer 

samengestelde ornamenten; 
2». in de theorie van perspectief en van licht en 

schaduw; 
3°. beginselen van proportieleer cn ontleedkunde. 
In de 2° klasse wordt onderwijs gegeven in het 

teekenen naar rompen en grootere pleisterfiguren, be
nevens het onderwijs in de 1° klasse genoemd, voort
gezet; verder de kennis van de proportie van het men-
schelijk lichaam cn de beginselen der ontleedkunde. 

In de 3° klasse wordt onderwijs gegeven: in het 
teekenen naar het zoogenaamd groot pleister cn naar 
draperie en het onderwijs voortgezet van het in de 
vorige klasse behandelde, waaraan nog worden toe
gevoegd perspectief en schoonheidsleer. 

4 e klasse. In deze klasse wordt geteekend naar 
het levend model, zoowel gekleed als naakt, en on
derricht gegeven in de compositie en schoonheidsleer. 

Derde Afd. (Ornament). 
Ook deze afdeeling is in 4 klassen verdeeld, waar

in , behalve het vrijwillig boetseeren, de leer van het 
ornament behandeld wordt. 

Nadat de leerlingen de theorie van het ornament 
behandeld hebben, volgen de practische oefeningen 
en de leer van de samenstelling van het ornament; 
ook wordt een overzicht gegeven van de ontwikke
ling en de geschiedenis van het ornament in ver
band met de geschiedenis der bouwstijlen. 

Vierde Afd. (Boetseeren). 
Verdeeld in 4 klassen. In de 3 eerste klassen 

wordt met het boetseeren van fragmenten begonnen, 
in de 4° klasse boetseeren naar samengesteld orna
menten, borstbeelden, torsen en figuren; ook wordt 
hier onderwezen compositie-versiering van opgegeven 
ruimten, het maken van modellen in verschillende 
stijlen en het maken van vormen en afgietsels. 

Vijfde Afd. (Bouwkunde). 
Wintercursus (1 Oct.—Uit. Maart), verdeeld in 

4 klassen. 
1° klasse Elementair teekenen, meetkunstige figu

ren, lijnoefeningen, kennis van materialen, hout-, steen
en andere verbindingen. 

Elementair teekenen, gedurende 12 uren per week. 
Bouwk. » " (> " a a 
2 e klasse, voortgezet onderwijs van het in de 2C 

Afd. der eerste klasse genoemde; verder: teekenen 
van Hollandsche trappen en kappen in huishouw, 
Engelsche kappen, hang- en ijzeren kappen. 

Meer uitgebreid teekenen, gedurende 9 uren per week. 
Bouwk. " a 9 " a a 
3 e klasse, voortgezet onderwijs bij de 3 e afd. der 

4° klasse genoemd; verder: teekenen van deur- en 
lichtvensters, theorie der orden en perspectief. 

Ornamentteekenen, gedurende 9 uren per week. 
// theorie " 1 " « " 

Bouwk. teekenen // 9 » n u 
4U klasse, voortgezet onderwijs van het in de 3C 

in de 4 e Afd. genoemde, het ontwerpen van kleine 
gebouwen, idem van openbare gebouwen, hoogere 
bouwkunst, perspectief en geschiedenis der bouwkunst. 

Ornamentteekenen 9 uur per week. 
// theorie 1 // u // 

Bouwkundig teekenen 9 // // u 
Geschiedenis en theoretische be

handeling der bouwstijlen 1 // // // 
Theorie van het perspectief 1 » // n 
Er wordt in den zomer ook nog les gegeven in 

bouwkundig teekenen, van 15 April—15 September, 
gedurende 4 dagen in de week, van 's ochtends 7—9 
ure, alzoo 8 uren per week. Dat onderricht strekt zich 
uit over alle bovengenoemde klassen. Theoretische 
lessen worden daar echter niet gegeven. 

De inrichting is eene particuliere, met subsidie 
van de Gemeente. 

Tegenover de contributie van leden en begunstigers, 
bijdragen van het Koninklijk Huis en de schoolgelden, 
bedraagt deze subsidie ruim de helft der ontvangsten. 

A l deze gelden zijn echter niet voldoende om met 
den steeds toenemenden bloei der inrichting gelij
ken tred te houden. Steeds klimt het getal leerlin
gen, doch niet de inkomsten nemen toe. 

Aan de Academie wordt, bij voldoende deelneming, 
ook aan vrouwelijke leerlingen onderwijs gegeven 
voornamelijk in het elementair en voortgezet hand

teekenen, terwijl ook de gelegenheid is opengesteld 
om zich verder te bekwamen in het teekenen naar het 
groot pleister of gekleed model, ontleedkunde, schil
derperspectief te schilderen. 

Aan het Verslag van den cursus 1874/75 is het 
volgende ontleend: 

Bij den aanvang van den cursus bedroeg het aantal 
leerlingen 300. 

Het teekenen naar het naakt model werd door 8 
jongelingen beoefend. Naar het antiek pleisterbeeld 
teekenden 7 leerlingen, terwijl 24 zich naar groote mas-
ken en fragmenten oefenden. De cursus in perspectief 

j en proportie werd door 14 leerlingen bezocht, die van 
kunstgeschiedenis en compositie door een 20-tal. 

De boetseerklasse telde 23 leerlingen; de afd. 
elementair teekenen bevatte in hare 2 klassen 126 
leerlingen. Op de meer uitgebreide teekenkunst 
legden zich 80 leerlingen toe. 

Aan 20 mannelijke en vrouwelijke leerlingen werd 
onderwijs gegeven in het ornament. 

De afd. Bouwkunde wordt door 95 leerlingenbezocht. 
Ook moet bij de omschrijving dezer inrichting 

nog worden opgemerkt, dat er tot toelating bij de 
lessen een examen moet worden afgelegd, ten bewijze 
dat de leerling de lagere school heeft doorloopen, 
terwijl om in de 3° klasse Bouwkunde tc komen, 
men voldoende kennis moet bezitten van: de reken
kunde, de hoofdregels, de geheele en gebroken ge
tallen, het metriek stelsel en de beginselen der 
evenredigheden en der stelkunst, of wel de bewijzen 
afleggen, dat men de 1° klasse eener Burger dag
en avondschool heeft doorloopen. 

Om in de 4" klasse over te gaan, moet men den 
geheelen cursus van bovengenoemde school hebben 
afgelegd, of wel zich aan een examen ± van gelijk 
gehalte onderwerpen. 

15. H a s s e l t . Een kort bericht is van den heer 
J . J . H O F S T R A ontvangen. 

Eene openbare inrichting voor bouwkundig onder
wijs bestaat te Hasselt niet. 

16. H e e r e n veen . De heer J . B U B B E R M A N be
richt, dat met 1 October 1875 door het gemeente
bestuur van Schoterland, eene avondschool is opge
richt voor voortgezet lager onderwijs, waar, behalve 
Nederl. taal, aardrijkskunde, geschiedenis en rekenen, 
les wordt gegeven in vlakke meetkunde, in hand- en 
in rechtlijnig teekenen. (Bouwkundig teekenen komt op 
het programma niet voor). 
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In de l e klasse met 20 leerlingen werd gedurende 
2 uren per week handteekenen onderwezen. 

In de 2" klasse met 18 leerlingen, werd aan 12 
leerlingen 4 uren handteekenen, aan 6 leerlingen 2 
uren hand- en 2 uren rechtlijnig teekenen onderwezen, 
terwijl 6 leerlingen, — ambachtslui boven de 20 jaar — 
8 uren onderwijs kregen in ornament en bouwkundig 
teekenen. 

De cursus sloot Uit. Maart 1876. Bij het onder
wijs worden gebruikt teekenvoorbeelden van H u y s-
mans, J . C a r o t , S c h e l t e m a , en eenige draadfi
guren. Deze hulpmiddelen acht de berichtgever voor
loopig voldoende. 

Als onderwijzers treden op de heeren S. T E R P S T R A , 
hoofdonderwijzer der lagere school, en J . B U B B E R 
M A N , leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool, 
alleen voor het teekenen. 

De lessen worden geregeld bijgewoond. 
17. H e l d e r . Door den heer N . J . L E I J E R wordt 

van daar gemeld: Het departement Helder der 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft in 
1877 eene industrieschool opgericht, waar gedurende 
25 weken van het jaar bouwkundig teekenonderwijs, 
van des avonds 7—9 ure, gegeven wordt. De cursus 
loopt over 4 jaren, gedurende welke tijdvakken het 
onderwijs als volgt plaats heeft: 

le jaar 4 uren per week Rechtlijnig teekenen, 
2 a a a Handteekenen, 
2 » " a Rekenen, 
2 a a a Natuurkunde, 
2 a a a Letterkunde. 

2 9 » 4 a a « Rechtlijnig-, bouwkun
dig-, werktuigkundig- en 
scheepsbouwkundig tee
kenen, 

2 a a a Handteekenen, 
6 // a 'i Reken-, natuur- en let

terkunde, 
8° " 4 ' a " Rechtlijnig enz. teekenen, 

als boven, 
2 " a a Handteekenen naar pleis

ter en modellen, 
6 a a a Reken-, natuur- en let

terkunde. 
4° " Geheel als in het 3° jaar. 
Voor natuur- en scheikunde is eene tamelijk goede 

verzameling instrumenten tot het doen van proeven, 
aanwezig; voor werktuigkunde eveneens; voorhand-

teekenen geteekende en gedrukte voorbeelden, modellen 
in carton en hout, benevens pleistermodellen; voor 
rechtlijnig, bouwkundig, werktuigkundig en scheeps
bouwkundig teekenen, geteekende en gedrukte voor
beelden, modellen van houtverbindingen, kappen, 
trappen, paalfundeeringen en meetkunstige lichamen. 

De volgende boekwerken zijn in gebruik. Klassikaal 
lijnteekenen van S c h e l t e m a , Handl. tot het bouw-, 
meet- en werktuigkundig teekenen van H . SPRINGER, 
enz., een hout model van een klipperschip en getee
kende voorbeelden van schepen. 

Voor reken-, stel- en meetkunde, daarvoor expres-
selijk vervaardigde werkjes van den heer A. J . L E I J E R . 

De opgegeven hulpmiddelen worden onvoldoende 
acht en jaarlijks zooveel mogelijk vermeerderd. 

De namen en betrekkingen der leeraren zijn: voor 
de wis-, natuur-, schei- en werktuigkunde de heer 
A . J . L E I J E R , onderwijzer in de wis- en natuurkunde; 
voor handteekenen de heer J . C . L E I C H , kunstschilder 
en onderwijzer aan de plaatselijke teekenschool; voor 
rechtlijnig teekenen de heer N . J . L E I J E R , gemeente
bouwmeester; voor scheepsbouwkunstig teekenen de 
heer J . D O M M A N , teekenaar l e klasse bij de marine 
te Willemsoord; voor letterkunde de heer W . K U Y K , 
le hulponderwijzer met acte van hoofdonderwijzer 
aan de gemeenteschool No. 7. 

In October 1874 zijn de lessen begonnen met 123 
leerlingen, en in Maart d. v. geëindigd met 118, 
in October 1875 begonnen met 125, en in Maart 
d. v. geëindigd met 112. De lessen worden vrij 
geregeld bijgewoond. Het verzuim bedroeg gedurende 
de beide laatste jaren 5 a 6 percent. De resultaten 
van het onderwijs worden vrij bevredigend geacht. 

De financieele middelen der school zijn: 
1°. Gemeente-subsidie / 16,50 
2°. Schoolgelden ad ƒ 0 . 5 0 p. m. p. leerling 
3°. Schoolgelden uit de departements-kas 

voor minvermogenden n 3,60 
Inkomsten te zamen / 20,10 

De uitgaven beliepen in 1874/75. . . f 18,82 
u n u a 1875/76. . . a 23,32 

Aan het eind van eiken cursus, in de laatste week 
van Maart, wordt eene openbare voordracht gehouden, 
en worden de teekening der leerlingen tentoongesteld. 

18. H e l l e v o e t s l u i s . Van denjheer W . H . V A N 
L E U W E N is een kort bericht ontvangen. 

Hellevoetsluis bezit geene openbare inrichting voor 
het aanleeren van bouwkunde of bouwkundig teekenen. 

19. H e n g e l o (Overijssel). Van den heer J . M O L L 

is mededeeling ontvangen, dat daar, helaas! geen in
richting voor bouwkundig onderwijs bestaat. 

20. H o o r n. De heer B. B L A N K E N meldt: Te Hoorn 
bestaat eene Stads-Teekenschool, waar voor het tegen
woordige 22 leerlingen bouwkundig teekenen, en 50 
leerlingen handteeken-onderwijs genieten; bovendien 
wordt daar onderwezen boetseeren, pleistcrtcekcnen 
en tcekenen naar modellen. 

Deze inlichtingen zijn onvoldoende: geen uren 
per week of cursus opgegeven, of iels van de me
thode van onderwijs, hulpmiddelen, financieele krachten 
enz. omschreven. 

Dc school heeft 4 klassen. Het, handteeken-onderwijs 
wordt gegeven gedurende 6 uren, en bouwkundig tee
kenen gedurende 4 uren 's weeks, ieder dooréén leeraar. 

Op de Hoogere Burgerschool met 3jarigen cursus 
worden dc volgende vakken, betrekking hebbende 
tot de bouwkunde, gedoceerd 

klasse. 

0 uren onderwijs in het handteekenen, 

Handteekenen 
Rechtlijnig teekenen 
Lagere meetkunst 

" rekenkunde 
Algebra 

l e 2C 3 e 

3 4 2 uren per week. 
n f 2 n n 'i 

2 2 2 // a a 

3 3 2 a a n 

2 2 2 n i> n 

Natuurkunde — — o ii n ll 
Scheikunde — — 2 » « » 
21. K a m p e n . Door bemiddeling van den heer 

A . J . D O V E R te Zwolle, is ontvangen eene verorde
ning op de regeling van de Burgeravondschool met 
2jarigen cursus te Kampen, waaruit blijkt, dat die 
school hoofdzakelijk bestemd is tot opleiding van 
aanstaande ambachtslieden. Het onderwijs aan die 
school omvat: 

a. Wiskunde; b. eerste beginselen der theoretische 
en toegepaste mechanica en der kennis van werk
tuigen; c. die der natuur- en scheikunde; d. die der 
natuurlijke historie; e. der aardrijkskunde;/. geschie
denis; g. Nederlandsche taal; h. het hand-cn recht
lijnig teekenen; i. gymnastiek. 

Het onderwijs in de vakken van a tot h wordt 
gegeven gedurende minstens 8 maanden van het, jaar, 
eiken werkdag van 0—9 uur des avonds. 

Blijkens het rooster der werkzaamheden wordt 
gegeven aan de beide klassen per week: 

10 uren onderwijs in de wiskunde, 
2 " " " " natuurkunde, 

D L X X V I . 

4 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 

rechtlijnig teekenen, 
geschiedenis, 
Nederlandsche taal, 
scheikunde, 
aardrijkskunde, 
natuurlijke historie, 
mccli. technologie, 
gymnastiek. 

Het aantal leerlingen bedraagt ongeveer 20. 
Te Kampen bestaat bovendien nog eene Stads-Tee

kenschool ; de daaromtrent toegezegde information zijn 
niet ingekomen. 

21*. K r u i n i n g e n . Door den heer L E C L E R C Q 

wordt medegedeeld, dat aldaar geen onderwijs in de 
bouwkunde wordt gegeven. 

22. L e i d e n . Van de heeren J . F I L I P P O en C . 

L E E M A N S zijn mededeelingen ontvangen, dat te Lei-
de n b estaat: 

Het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix, 
waar, in vereeniging met andere takken, onderwijs 
wordt gegeven in dc bouwkunst. Een exemplaar van 
het reglement der school, met de vcrdeeling der leer
stof, een rooster der lesuren van den wintercursus 
1S75/70 en van de lessen gedurende den zomercursus 
van 1870 met een Verslag der algemeene vergadering 
van 1874/75 worden overlegd. 

Hieronder volgt eene verdeeling der lesuren per 
week in den winter- en zomercursus: 
a. Handteekenen winterc. 10 zomerc. 6 uren 
b. Pleisterteekcncn 
c. Boetseeren 
d. Recht 1. bouwk. teekenen 

Werktuigkundig n 

10 
4 

10 

e. Theorie der bouwkunde » 
f. Bouwkundig rekenen u 
g. Stel- en meetkunde " 
h. Rekenkunde » 
l . Beschrijvende meetkunde " 

j. Perspectief » 
k. Werktuigkunde " 
/. Natuurkunde " 
rn. Scheikunde » 

Handwerken worden niet onderwezen. 
Voor de vakken in betrekking tot het bouwkun

dig onderwijs zijn de navolgende leeraren aan de 
school verbonden. 

1°. Voor de Wiskunde en natuurkunde: P. D I K S -

7 

1 
o 

14 
9 
0 

1 
2 
6 
3 

6 
5 
1 

1 
3 
3 



HOORN, Directeur; H . B U R G E R S ; J . J . W E R N E R , 

Philos. Candidaat; J . P E T R I ; C . L . V. D. B E R G E . 
2°. In de Bouwkunde: W . C. M U L D E R , Architect; 

A . VAN DER H E T D E N , Opzichter en Architect; G . 
V A N D R I E L , Bouwkundige. 

3°. Voor het teekenen: J . J . D E V I N K , Onderw. 
Uitgebreid lager onderwijs, II. B . S.; A . J . K O U W E L S , 
Teekenonderwijzer cn teekenaar; P . J . K I S T E N , 
Schilder; A . M . B I E G M A N , Teekenonderwijzer; J . D. 
P R I J K , Teekenonderwijzer. 

Het aantal leerlingen bedraagt Winter c". 1S75/70 1C3. 
» u II n Zoincr // 1870 120. 
De lessen worden geregeld bijgewoond. De in

komsten aan schoolgelden bedragen ƒ 1118.— De 
uitgaven voor dc school bcloopen ƒ 7130,27'/:. 

In Maart hebben de overgangs-examens plaats, en 
worden de teekeningen tentoongesteld. 

Practisch ouderwijs wordt slechts in zooverre 
verstrekt, als dienen kan om het maken van modellen 
en werkstukken te vergemakkelijken, of meer mogelijk 
te maken, en tevens tot deelneming aan het beant
woorden van practische prijsvragen uit tc lokken. 

Van timmerlieden zijn vele, en daaronder uitmun
tende modellen voorhanden, welke, uithoofde de be
kroonde voorwerpen eigendom der inrichting blijven, 
steeds in aantal toenemen. 

Het teekenonderwijs in de 1° 2° en 3° klasse 
Bouwkunde omvat: 

l e klasse. Pigurcn, labyrinthen en lijsten, meet
kunstige figuren, lichamen, ontvouwiu-
gen en projecties. 

2° a Metselvcrbanden, houtverbindingen, 
bouworden, ontwikkelen van dakschil
den en gewelven, dakspanningen, be
kappingen. 

3« a Steek-, bordes-, scheluwe- en spiltrappcn, 
uitslagen van gehouwen steen, wrongen, 
slingertrappen, uitslagen eu gebogen 
timmerwerk. 

In de laagste of hoogste klasse worden kleine 
ontwerpen van burgerwoningen en openbare ge
bouwen gemaakt. Daarbij wordt gewerkt naar kleine 
schetsen. 

Als hulpmiddelen zijn voorhanden cene rijke ver
zameling geteekende cn gedrukte voorbeelden. 

23. L o c h c m . Van den heer .1. B O S C H , is ont
vangen de navolgende mededeeling: 

Te Lochcm bestaat geene inrichting, waar volgens 

eene geregelde methode onderwijs in dc bouwkunde 
wordt gegeven; alleen wordt het onderwijs in het 
handteekenen van wege de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen gesubsidieerd met / 40 per jaar. 
Om die lessen bij te wonen wordt een leergeld van 
/ 1.— jaars gevorderd, waarvoor 2 maal per week 
2 uren wordt les gegeven. 

Het rechtlijnig teckenen, met de eerste beginselen 
van het bouwkundig tcekenen, wordt gedurende de 
wintermaanden, 2 malen 's weeks in eene les van 2 
uren onderwezen. In de zomermaanden wordt eiken 
zondagmorgen 2 uren les gegeven. 

De leerlingen betalen voor iedere les van 2 uur 
20 cent aan den onderwijzer, die geene andere subsidie 
geniet. Alleen stelt de Gemeente te zijner beschik
king het vrije gebruik van een geschikt lokaal met 
verlichting. 

24. M a a s t r i c h t . De heer M . E . C. P L E M P 
meldt van daar: 

In de gemeente Maastricht bestaat eene burger
avondschool, waar gedurende 4 uren 's weeks les 
wordt gegeven in rechtlijnig-, en eveneens gedurende 
4 uren in het handteekenen; het laatste naar modellen 
(meetkunstige figuren), modellen voorbeelden en 
pleistcrfiguren. 

Bij het rechtlijnig teekenen worden hout- en met
selvcrbanden, ijzerconstructién, werktuigen cn somtijds 
een geheel gebouw geteekend. 

Nadere inlichtingen worden op aanvrage toegezegd. 
25. M i d d e l b u r g . Van den heer C. K R I J G E R 

ziju de navolgende information ontvangen: 
Er bestaat eene Openbare Gemeente-burgeravond

school, waarop aan de leerlingen, die met goed gevolg 
het eindexamen hebben afgelegd, de vrijheid wordt 
ircboden om uitsluitend dc lessen in de bouwkunst 
te volgen. 

Uit het ontvangen programma blijkt, dat de school 
is verdeeld in 4 klassen, waarin de vakken, betrek
king hebbende op de bouwkunst, les wordt gegeven 
per weck: 

Lesuren. 
2C 3C klasse 

15 leerl. 8 leerl. 3S 
1' 
leerl. 

Rekenen | 
Meetkunst / 
Stelkunst ) 
llantlteekeiicn 
Rechtlijnig tcekenen 

4 
4 

4 

4 

4 
4 

Natuurkunde 
Mechanica 
Scheikunde 
Chemische technologie 

Lesuren per week. 
l e 2° 
1 1 

— 1 
— 1 

onderwezen 

3° klasse 
1 
1 

1 
naar Het handteekenen wordt 

methode van D u p u i s. 
Leeraren zijn de heeren J . C. V A N DER M E E R , 

M O I I R en S L U V T E R . 

Het rechtlijnig teekenen wordt onderwezen door 
de heeren J . L . V A N W U Y C K H U I S E en J . H O L M ; in 

de eerste klasse meetkunstige construction; in dc 2 e 

klasse hout- en metaal verbanden, ontwerpen van détails 
enz.; in de 3° klasse het maken van samengestelde 
teekeningen aan de bouw- en werktuigkunde ontleend, 
beginselen van de perspectief. 

20. M o n n i c k c n d a m . Dc heer J . V A N L E E U W E N 
meldt van daar het volgende: 

Dat in October 1S76 door de Gemeente eene 
teekenschool is opgericht, alwaar de leerlingen gratis 
onderricht ontvangen. 

De cursus loopt van 1 September tot 1 Mei. Van 
het onderwijs is gebruik gemaakt door 1!) leerlingen, 
2 maal 's weeks gedurende 2 uren. 

Het toezicht over de school is opgedragen aan 3 
Commissarissen, door den Gemeenteraad benoemd. 

Daar geen der leerlingen het bouwkundig teekenen 
beoefend had, bepaalde zich het onderwijs tot het 
volgen van den cursus van dr. S c h e 11 e m a's lijn-
tcekenen. Op het einde van den cursus hielden de 
leerlingen zich onledig met het tcekenen van eenvou
dige meetkunstige figuren. 

De lessen werden geregeld cn getrouw bijgewoond. 
27. M a a s s l u i s . De heer J . B A R T E L S deelt mede, 

dat hij, volgens zijne instructie als Gemeente-Archi
tect, verplicht is om gedurende de zes wintermaanden 
6 uren per weck les te geven in het hand- en recht
lijnig tcekenen, welke lessen door een 30-tal leer
lingen trouw worden gevolgd. 

Tot leiding bij het onderwijs dienen de werken 
van de heeren II u y s m a n s en S p r i n g e r. 

Het schoolgeld bedraagt / 7.— per cursus, als 
belooning voor den onderwijzer, die tevens verplicht 
is om de onvermogenden gratis te onderwijzen. 
De geest van het onderwijs blijkt volstrekt niet; er 
is niets omschreven: alzoo onvoldoende voor het vellen 
van eeing oordcel. 

de 

De kosten, aan de inrichting verbonden, worden 
door de gemeentekas gedragen. 

28. N i e u w e n h o o r n . Van den heer G . S P A A N , 
Mr. timmerman te Nieuwenhoorn, is mededeeling 
ontvangen, dat door hem aan enkele jongelieden, 
aldaar, gratis teekenonderwijs wordt gegeven, en 
wel, des winters 2maal per week gedurende 2 uren. 

29. N ij in c g e n. Door den heer P. V A N DER K E M P , 
Gemeente-Architect, zijn de navolgende information 
verkregen. 

Te Nijmegen wordt aan de Burgeravondschool 
het geheele jaar door onderwijs gegeven in het 
rechtlijnig teekenen. Dit onderwijs omvat: tcekenen 
van rechte en kromme lijnen, meetkunstige figuren 
en bouwkunstige ontwerpen, hout- cn steenverbanden, 
ijzerwerken, trappen, kappen, proportion van afzon
derlijke deelen en het wasschen. 

De tijdsindccling van het onderwijs is als volgt: 
Lesuren per week. 

voorber. k l . 1° 2° kl . 

Wiskunde 
Werktuigkunde 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Technologie 
Handteekenen 
Rechtlijnig teekenen 

4 
2 

40 leerlingen 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
4 

13 13 14 
Van 1 September tot 1 Apri l wordt les gegeven 

gedurende 5 avonden per week van G—9 uur. Van 
1 Apri l tot 1 September van 7—9 uur. 

De namen der leeraren voor zooverre het teeken
onderwijs aangaat zijn: 

A . R . H . E . HoLsuM en P . VAN DER K E M P . Het 

schoolgeld bedraagt / 4.— per jaar. De lessen worden 
geregeld bijgewoond. De school is door dc Gemeente 
gesticht en wordt door haaronderhouden. Telkenjare.in 
dc maand Juli , bij gelegenheid der overgangs-cxamens, 
worden de teekeningen der leerlingen tentoongesteld. 

30. R o e r m o n d . De heer G. R A M M E R S , deelt 
van daar mede: 

Er bestaat eene Genieentc-Tcekenschool, gerang
schikt onder het Middelbaar Onderwijs, waaraan tevens 
theoretisch onderwijs in dc bouwkunst wordt gegeven. 
Er wordt onderwezen: 1°. hand-, rechtlijnig- en ma-
chinctcekcncn ; 2°. teekenen naar pleister of gips en 
naar houten modellen cn voorwerpen. 

7* 
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Vier avonden per week, des winters van 7—9 uur, 
in den zomer van 7è tot 9$ uur des avonds, worden 
de lessen gegeven, terwijl afzonderlijke dagen en uren 
worden aangewezen voor het onderwijs in het teekencn 
naar pleister, hout, modellen, enz. 

De school is in drie afdeelingen gescheiden, 
als a handteekenen, b rechtlijnig, bouwkundig en ma
chineteekenen, c teekencn naar pleister en modellen. 
De leerlingen worden toegelaten op 13 jarigen 
leeftijd en mogen tot hun 20ste jaar de lessen 
volgen. 

Practisch onderwijs wordt slechts in zooverre ge
geven als tot oefening in de toepassing van het geleerde 
noodig is, zoo b. v. het maken van een wenteltrap 
in het klein, enz. 

Dc hulpmiddelen bij het onderwijs zijn eene groote 
collectie voorbeelden, bestaande in Fransche, Duitschc 
en Hollandsche platen, eenige boekdoelen, pleister-
modellen, houten voorwerpen voor dc projectielccr, 
enz. Hoezeer deze hulpmiddelen voorloopig voldoende 
geacht worden, wordt er gewenscht, dat door hoogere 
teeken-academies meer teekeningen en modellen 
beschikbaar worden gesteld. 

Als onderwijzers voor het. teekenen treden op de 
heeren C. S C H R E U R S , leeraar voor de teekeukunde aan 
de II. B . S., cn G . R A M M E R S , bouwkundige en 
landmeter der Gemeente. 

l iet aantal leerlingen bedraagt OS, die dc lessen 
getrouw bijwonen. De school heeft reeds goede vruchten 
afgeworpen. Op resultaten daarvan wordt gewezen. 

De inrichting is tot stand gebracht en wordt onder
houden door dc gemeente Roermond. De kosten bcloo-
pen ƒ 750 per jaar. Schoolgeld wordt niet geheven. 

De vruchten der inrichting zijn gedurende 8 dagen 
jaarlijks tc aanschouwen op eene openbare tentoon
stelling. 

31. R o t t e r d a m . Van de heeren J . S M I D T B O U W 
MEESTER en N . VAN G O O R zijn information ontvangen, 
betreffende de Academie van Beeldende Kunsten cn 
Technische Wetenschappen, terwijl van de heeren 
L . PiNcoi ' is , Voorzitter, en II. V A N DER L I N D E N , 
als Secretaris of Penningmeester, mededeelingen zijn 
ingekomen over de Ambachtsschool. 

Academie van Beeldende Kunsten enz. 
Aan het Verslag van lS74/7f> is het navolgende 

ontleend. 
Het aantal leerlingen bedroeg bij het einde van 

den cursus (1 November) 1030, zijnde 140 meer dan 
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in het vorige jaar. De leerlingen waren in drie af
deelingen verdeeld, als: 

Afd. A . Beeldende kunsten, 
a B . Technische wetenschappen, 
a O Voorbereidend onderwijs. 

Dc verdeeling der werkzaamheden, de namen der 
onderwijzers, en de lesuren 's weeks zijn hierachter 
vermeid. 

Afd. A . Beeldende kunsten. 
Handteekenen is begonnen met het naschetsen van 

de eenvoudigste prentvoorbeelden. Vervolgens is gc-
teckend naar geschaduwde modellen en naar voor
werpen in de ruimte. Hierop volgde het teekencn 
naar pleister in zijn geheelen omvang, afgewisseld 
door proportie- en anatomieteekenen naar voorbeelden. 
Ook werd een uur per week gewijd aan het ontleed
kundig teekenen naar pleister en naar het skelet. 
Aan de oefening naar het teekenen van gekleede en 
ongekleede standen werd door 17 personen deel
genomen. 

Ornamentteekenen. In de laagste klasse hielden 
dc leerlingen zich bezig met het schetsen van een
voudige recht- eh kromlijnige figuren; dc tweede 
klasse toekende prentvoorbeelden, terwijl dc derde 
klasse zich oefende in het ornamentteekenen naar 
voorbeelden van pleister. 

Ontleedkunde. Achtereenvolgens werden behandeld 
ilc anatomie van het hoofd, den romp en de ledematen. 

Geschiedenis der bouwkunst, in aansluiting met 
het in den vorigen winter behandelde, werden gedu
rende dezen cursus dc oud-Christelijke kunst, de renais
sance en de moderne kunst behandeld. 

1'erspectiefteekenen. l iet onderwijs omvatte het in 
perspectief brengen van vlakke figuren, opstanden, 
bogen en lijsten. 

Boetseeren. Het boctseeren bestond in het werken 
naar verschillende ornamenten en fragmenten in pleister. 

Afd. B. Technische wetenschappen. 
Meetkunstig teekenen. Dc leerlingen hielden zich 

bezig met de eerste beginselen van het rechtlijnig 
teekenen, als de constructie van meetkunstige figuren 
en het teekenen van parketvloeren. 

Handteekenen bestond is het maken van schetsen 
naar prentvoorbeelden, gevolgd door het teekenen van 
eenvoudige voorwerpen in gips. 

Geschiedenis der bouwkunde, aansluitende bij den 
vorigen cursus, werd in dit jaar dc geschiedenis van 
den Christclijken kerkbouw besproken. 
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Bouwkundig teekenen. De cerstbcginncndcn oefenden 
zich in het teekenen naar verschillende houtverbanden, 
gedeelten van ramen, deuren, kapstanden enz. De 
meer gevorderden tcekenden lijsten, deurkozijnen, 
lantaarns, steenverbanden, spiltrappen en trappen met 
gebogen booineu, met de uitslagen der wrongstukken, 
kappen en een weinig bouworden. De meest gevor
derde leerlingen ontwierpen woonhuizen enz., en 
bestudeerden de daarbij bchoorcudc constructiën. 

Machineteekenen. Nadat dc leerlingen zich eenigs-
zins het teekencn naar voorbeelden hadden eigen 
gemaakt, kon worden overgegaan tot het opmeten 
en teekenen van modellen, terwijl de meest gevor
derden zich bezig hielden met verschillende machinen 
te teekenen naar onvolledige schetsen. 

Waterbouwkundig teekenen. Het onderwijs hierin 
bestond in het teekenen van verschillende deelen van 
sluisbouw en duikers, terwijl de meest gevorderden 
tevens den bruggebouw behandelden. 

Perspectief teekenen bestond in het bestudeeren der 
gronden van de doorzichtkunde, benevens het in 
perspectief brengen van lichamen, lijsten, bogen enz. 

Ornamentteekenen. Dit onderwijs bestond hoofd
zakelijk in het teekenen naar voorbeelden of naar 
pleisterfiguren. Behalve bovengenoemde vakken, werden 
nog behandeld: de Nederlandsche taal, geschiedenis 
en aardrijkskunde, stel- en meetkunst, natuurkunde, 
scheikunde, werktuigkunde, stoomwerktuigkunde, 
staathuishoudkunde en beschrijvende meetkunde. 

Afdeeling C. 
Voorbereidend onderwijs. 
De leerlingen in deze klasse ontvingen 0 uren 

's weeks onderwijs, waarvan 1 uur aan lezen, 1 uur 
aan schrijven, en 4 uren aan rekenen werd besteed. 

Het schoolverzuim, hoe streng ook tegengegaan, was 
toeli nog aanmerkelijk te noemen en moet grooten-
deels geweten worden aan beroepsbezigheden, doch 
voornamelijk aan de onverschilligheid van sommige 
leerlingen. 

A mba chtssch o o l. 
Aan de Statuten en het Verslag dier school wordt 

ontleend: 
Het doel der school is om jongelieden tot bekwame 

ambachtslieden op te leiden. Onderwijs wordt gegeven; 
l e . in het practisch beoefenen van verschillende am

bachten volgens vast te stellen reglementen. 
2''. in de konnis en liet gebruik van werktuigen, 

gereedschappen cn materialen. 
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3 e. in de herhaling van dc vakken op de lagere 
school onderwezen. 

4°. in de vakken van kunst en wetenschap, die 
voor den toekomstigen ambachtsman onmisbaar zijn 

; cn aan de Academie van Beeldende Kunsten cn Tech
nische Wetenschappen in het geheel niet, of slechts 
tijdelijk, worden onderwezen. 

De cursus begint 1 Apri l cn eindigt ultimo Maart. Als 
leerlingen worden slechts zij aangenomen, die den ouder
dom van 15 jaar bereikt hebben, vlug kunnen lezen, 
schrijven en rekenen en de verplichting aanvaarden, dat zij 
de lessen aan de Academie van Beeldende Kunsten en 
Technische Wetenschappen geregeld zullen bijwonen. 

Het leergeld is voor iederen leerling op ƒ5 per 
jaar bepaald. 

De namen der leeraren zijn: 
D. DE V R I E S , Directeur, onderwijzer in het construc

tie-teekenen, projectie-leer en materiaal-kennis; S. 
L A N T I N G A A Z N , constructie-teekenen ; J . SMIDT, Bouw
meester, rechtlijnig en bouwkundig teekencn ; B. T. 
VAN DER Loo en K . G . DE M E I J E R , ornament- en hand
teekenen; J . R. F. N I E V E R G E L D , natuurkunde; B . 
P. D . VAN DER B I L T , wiskunde; P. L A B A N , herha-

i lingsonderwijs; H . C. N E U H U Y S , zang; P . K E M P , O 
VAN DER L E U N , W . J . V A N E T T I N G E R , S . H E L L I N G , 

H U I Z E N , timmeren (bankwerk), L F I V E N S , en B . O 
V A N E T T I N G E R , smeden; F. J . H E N D R I K S , smeden 
(vuurwerk); W . A L L A R D , bewerken van verschillende 
metalen (tijdelijk); J . G . V A N DER L A A N , steenhou
wer; P. D E B O E R , meubelmaker; C. VAN DER S C H A F T , 

huisschilderen; W. L . T I I I E M E , boetseeren cn beeld
houwen (tijdelijk), en J . J . G U I T T A R T , houtdraaien. 

Bij den aanvang van den cursus bedroeg het aantal 
j leerlingen 228, waaronder 131 vau den vorigen cursus 

overbleven, als volgt over de verschillende lecrbe-
roepcu verdeeld: 

Timmerlieden 07, smeden 82, meubelmakers 11, 
| huisschilders 10, koperslagers 3, steenhouwers l , 

kuipers 1, instrumentmakers 7, stoffeerders 2, beeld
houwers 2, loodgieters 4, pianomakers 2, metaal
draaiers 4, steendrukkers 2. 

In de verschillende klassen werd als volgt per week 
gewerkt: 

leAfd. 2eAfd. 3eAfd. 
Herhalingsonderwijs. . — 3 3 15 uren 

. 3 4 i 6è 30 // 
Algebra - U 1 — 4 | " 
Meetkunst . . . . • l i l i - 4è a 
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1" Afd. 2' Afd. 3* Afd. 
Natuurkunde . . . . 3 lè lè 10è uren 
Kennis van materialen l è — l i » 
Bouwkundig teekenen . 1 2 9 9 57 » 
Ornaiiient-liandteekenen 4è 6 7è 39 » 
Zingen 1 1 l 

Het practisch onderwijs in verschillende ambach
ten geschiedt gedurende de zomermaanden iederen 
namiddag van 2 - 7 J uur, gedurende de wintermaan
den 2—5J uur. Met het boetseeren en beeldhouwen 
wordt iedere week 0 uren doorgebracht, met het hout-
draaien 4 uren. 

Omtrent het onderwijs is het volgende tc melden: 
Het herhalingsonderwijs omvat het lezen en schrijven, 
toegepast op de Nederlandsche taal, vaderlandsche 
geschiedenis en aardrijkskunde ; bovendien het cursief-
schrijven voor bouwkundige teekeningen. 

Het rekenonderwijs voor de lagere klasse omvat: 
de bewerking niet heele getallen, tiendeelige en 
gewone breuken; voor de hoogere klasse de evenre
digheden, het trekken van den vierkants- en 3e machts-
wortcl, de perecntinenging en gezelschapsrekening, 
benevens het oplossen van rekenkunstige opgaven, 
toegepast op het gebruik van werktuigen. 

Veel tijd wordt ook besteed aan het rekenen uit het 
hoofd, terwijl het onderwijs in de algebra zich uit
strekt tot de 4 hoofdregels, machtsverheffing, wortel-
trekking en de vergelijkingen van den eersten graad 
met écn cn meer onbekenden. 

Het meetkunstig onderwijs omvat de kennis van 
lijnen, vlakken, lichamen, de eigenschappen van drie
hoeken en cirkels en regelmatige lichamen. In de 
zaal waar dit onderwijs wordt gegeven, zijn op de 
wanden geschilderd eenige algemeene stellingen en 
formules der stel- en meetkunst, die voortdurend bij de 
uitwerking van verschillende vraagstukken noodig zijn. 

Bij het onderwijs in de natuurkunde begon men niet 
de algemeene en bijzondere eigenschappen der licha
men, behandelde vervolgens de lucht, het water, de 
gassen en hunne toepassing op de werktuigen. 

Bij dit onderwijs worden de verschillende belan
gen der leerlingen in verband met hun vak in het 
oog gehouden. 

Voor het onderwijs in de kennis van materialen 
werden de verschillende grondstoffen, haar oorsprong, 
eigenschappen en toepassing in de practijk behandeld. 

l iet rechtlijnig- en constructie-teekenen geschiedde 
naar modellen of naar schetsen met ingeschreven 
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maten, benevens het iu teekening brengen van de 
verschillende onderdeelen der constructie op de ware 
grootte. Voor ornamenten en handteekenen werd in 
de laagste klasse naar het voorbeeld gewerkt, in de 
hoogste klassen naar het model, bestaande uit regel
matige lichamen of pleisterornamenten. 

In dc werkplaatsen werden verschillende werk
stukken vervaardigd. Er werd dus vooral op gelet de 
leerlingen geschikt te maken voor het practische leven : 
alles wat naar knutselwerk zweemt werd vermeden, 
en steeds bruikbare voorwerpen vervaardigd. 

De uitgaven van de school beliepen: 
over 1S76 ƒ 26S89.73 

waaronder 
Salarissen » 15101,10 
Materialen » 2856,42' 
De ontvangsten " 26156,42 

waaronder subsidie der Gemeente « 14000,— 
Prov. Z . - H . « 2000,— 

Jaarlijksche bijdragen van leden . . « 5114,— 
Schoolgelden " 913,75 
Afgeleverde werkstukken . . . . " 951,20 

32. Sc h a g e n . Door den heer A . W . G E Z E L L E N 
is van daar het volgende bericht: 

Te Schagen is in 1875 eene school opgericht, waar 
onderwijs wordt gegeven in de beginselen van het 
bouwkundig teekenen (zonder meer) aan jeugdige 
timmerlieden. 

De school wordt gehouden gedurende 6 winter
maanden twee avonden per week, telkens 3 uren. 

Het Gemeentebestuur stelde voor die school zijne 
raadzaal beschikbaar, met het vrije gebruik van vuur 
en licht. 

De school, in 1875 met 7 leerlingen begonnen, 
telde bij het einde van den cursus 17 leerlingen. 
De oprichting had plaats door de afdeeling Schagen, 
der Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Eene 
commissie van 3 leden houdt daarop toezicht. 

Wegens het kort bestaan van de inrichting, konden 
geene nadere bijzonderheden worden vermeld. 

33. S c h i e d a m . De heer J . J . V O R M E R meldt, 
dat te Schiedam geen school speciaal voor bouwkundig 
onderwijs bestaat. Er is echter eene Burgeravond
school, waarop in de twee hoogste klassen, als vervolg op 
het rechtlijnig teekenen, zaken van bouw- of werktuig
kundigen aard worden onderwezen. Dit voldoet echter 
op verre na niet aan de bestaande behoefte, wijl er 
veel tc weinig tijd aan het teekenen cn deconstruc-
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tieleer wordt besteed, zoodat dan ook vele leerlingen 
trachten om door lessen bij particulieren in het ont
brekende te voorzien. 

34. S n e e k . Door den heer G . J . H E N N I N K is 
medegedeeld als volgt: 

Er bestaat te Sneek eene Hoogere Burgerschool met 
5 jarigen cursus, doch omtrent die school wordt niets 
medegedeeld. Daarnevens is eene Gemeente-Industrie
school, waarop, wegens den jeugdigen leeftijd der 
leerlingen, slechts weinig onderwijs in de bouwkunst 
wordt gegeven. Er worden 60 uren per cursus aan 
rechtlijnig- en bouwkundig teekenen gewijd. Dc school 
is opgericht door den leeraar A . B . T R O O S T , terwijl 
de gemeente Sneek voor de instandhouding zorgt. 
Het onderwijs wordt kosteloos gegeven. 

35. U t r e c h t . De heer S. A . V A N L U N T E R E N 

deelt vandaar mede: 
Er bestaat op de Burgerdag- en avondschool gedu

rende de maanden October tot April gelegen heid, tot het 
ontvangen van bouwkundig onderwijs en aanverwante 
vakken, terwijl bijzondere cursussen zijn gewijd aan: 

1°. Ornamentteekenen en boetseeren: als door de leer
aar M . J . L E N S , 4 uren 's weeks; boetseeren, leeraar 
J . RI JNBOUT, 4 uren 's weeks; geschiedenis van het 
ornament, leeraar M . J . L E N S , 2 uren 's weeks; 
perspectief, 1 uur 's weeks. 

2°. Bouwkunde: 
Bouwkundig teekenen: leeraar J . N . B R E E B A A R T , 

0 uren 's weeks; beschrijvende meetkunde, leeraren 
J . N . B R E E B A A R T en J . H O L T A P P E L , 2 uren's weeks; 
perspectief, 1 uur 's weeks. 

3°. Werktuigkunde: 
Machine teekenen: leeraar O. (i ROTHE, 6 uren 'sweeks; 

werktuigkunde, leeraar O. G R O T I I E , 2 uren's weeks; 
beschrijvende meetkunde, leeraren J . N . B R E E B A A R T 
en J . H O L T A P P E L , 2 uren 's weeks. 

De middelen voor het onderwijs in elk vak noodig, 
zijn in ruime mate voorhanden en worden steeds, 
zoo noodig, aangevuld. In het vorige jaar waren aan 
dc Burgerdagschool 100, aan de avondschool 394 
leerlingen, waarvan op de klasse voor de bouw
kunde 41. 

De lessen worden geregeld bijgewoond, en goede 
resultaten zijn van het onderwijs verkregen. De school 
is opgericht door het Gemeentebestuur en wordt van 
zijnentwege onderhouden. In Maart van elk jaar wordt 
openbaar examen gehouden, met tentoonstelling van 
het door de leerlingen gemaakte werk. 
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Burgerdagschool, uren per week. 
1° klasse. 2 e klasse. 

Rekenen 3 
Stelkunde 2 
Meetkunde 3 
Natuurkunde 2 
Scheikunde 2 
Hand- en pleister-teekenen 4 
Rechtlijnig n 2 
Werktuigkunde — 

Burgeravondschool. 
1« 
5 
6 
2 
2 

Rekenen 
Hand- en pleistcrteekenen 
Natuurkunde 
Rechtlijnig teekenen 
Meetkunde 
Scheikunde 

Bijzondere cursussen. 
§ a > Oriiament-teekcnen, 
c 53 I Boetseeren, 
| -g j Geschiedenis van het ornament, 
£ -S (Perspectief. 

O 

2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 

3 e klasse 
2 
4 
2 
4 

52 Bouwkundig teekenen, 
^ i Beschrijvende meetkunde, 
g / Perspectief. 

iln ( Machine-teekenen, 
3 1 Werktuigkunde, 
o / Beschrijvende meetkunst, 

i 

Schoolgeld voor de dagschool / 12 's jaars, 
per cursus, 

/ ooo, 
n 842, 

avondschool » 
bijzondere cursussen » » u » 

De beide scholen zijn door de Gemeente gesticht 
en worden door haar in stand gehouden. 

De schoolgelden der dagschool zijn 
n a a avondschool . 

gedurende den cursus 1876/77. 
De kosten zijn ongeveer / ' 22000. 
Dc leermiddelen bestaan i n : 
Handteekenen: eenvoudige en meer samengestelde 

voorbeelden, pleistermodellen enz. 
Werktuigkunde: modellen van ijzerverbindingen, 

sloten, scharnieren enz., modellen van stoomwerktuigen 
en teekenvoorbeelden. 

Bouwkundig teekenen: houtverbindingen, modellen 
van kappen, trappen enz. en teekenvoorbeelden. 
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De resultaten van het onderwijs zijn bevredigend. 
35. U t r e c h t . (Vervolg). Dc Utrechtsche Vereeni

ging voor Fabrieks- en Handwerknijverheid geeft 
onderwijs in de bouwkunde en aanverwante vakken, 
gedurende het winterseizoen van November tot half 
Apri l , en wel: 

In handteekenen: Maandags van 7—10 uur aan 
125 leerlingen, van welken de jongstcn van 7—8}, en 
de ouderen van S}—10 uur werkzaam zijn. 

In boetseeren: Woensdagavond van 8—10 uur, 
aan G leerlingen. 

In rechtlijnig tcekenen: Vrijdagavond van 7—8} 
uur, aan 12 leerlingen. 

In bouwkundig tcekenen : Vrijdagavond van Sè—10 
uur, aan 21 leerlingen. 

In werktuigkundig tcekenen: Zaterdagavond van 
S—10 uur, aan 12 leerlingen. 

In lagere rekenkunde: Dinsdagavond van 7—Sè, 
en van 8}—10 uur, aan 54 leerlingen. 

In bouwkundig rekenen: Dinsdagavond van 8}—10 
uur, aan 5 leerlingen. 

Slechts het verwen, eigenlijk het iuiiteeren van hout 
en marmersoorten, wordt als handwerk onderwezen, 
des Dinsdagavonds van 7—9 uur, aan 8 leerlingen. 

De opkomst der leerlingen is bij den aanvang van den 
cursus, en tot zoolang de dagen kort zijn, voldoende; 
bij het lengen der dagen vermindert zij. 

Uit de inlichtingen blijkt van geen der beide 
scholen, het karakter van het onderwijs. Wel is er 
een programma der lessen, maar niet wat daar (en 
détail) onderwezen wordt. 

De hulpmiddelen voor het onderwijs worden vol
doende geacht. Als onderwijzers in de verschillende 
leervakken worden genoemd: 
voor het haiulteekenen . de Hr. A . N A H U I ' S E N J R . 

II a b o e t s e e r e n . . . // u E. N A H U Y S E N . 
n II rechtlijnig en bouw

kundig teekenen. 
// // werktuigk. « 

voor de lagere rekenkunde 

J . A . L O R A N Ez. 

J . A . DE G R O O T . 

de ir. II. VAN D A M . 

// T. M U L D E R SR. 

en bouwk. rekenen . 
u het verwen (schilderen) 

De school is in 't leven geroepen cn wordt onder
houden door de bovengenoemde Utrechtsche Vereeni
ging voor Fabrieks- en Handiuerksnijverheid. Het 
bestuur dier vereeniging heeft het toezicht daarover. 

35. V l a a r d i n g c n . De heer C. D E GROOT meldt 
van daar: 
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dat in 1S51 tc Vlaardingen door den heer A . V A N 
D I J K eene bouwkundige tcekcnschool is opgericht, 
alwaar door hem aan eenige jongelingen onderwijs 
in het tcekenen wordt gegeven. 

Dc lessen liepen van 1 October tot 1 Apri l . Het 
schoolgeld wordt door de leerlingen betaald. In 1853 
heeft het Gemeentebestuur zich deze zaak aangetrok
ken en jaarlijks eene som van f 25.— beschikbaar 
gesteld tot het aankoopen van prijzen. 

Aan 20 jongelingen wordt 2maal per weck uit
sluitend onderwijs in de bouwkunde gegeven. Dc 
vruchten, die het onderwijs heeft gedragen en nog 
levert, worden als voldoende geacht. 

36. W e e s p . Van den heer N . M O L L is de mede
deeling ontvangen, dat te Weesp geene gelegenheid 
tot het ontvangen van bouwkundig onderwijs bestaat; 
alleen wordt daar cenig onderricht gegeven in het 
hand- en rechtlijnig tcekenen. 

37. W i e r i n g e n . Van den heer E . H C I Z I N O A 
is bericht ontvangen, dat op Wieringen geen onder
wijs in de bouwkunst wordt gegeven. 

38. Z a l t - B o . m n i e l . De heer A . M . A . G U L D E N 
bericht van daar: 

Tc Zalt-Bommcl bestaat eene Gemeen te-bouwkundige 
teckcnschool voor ambachtslieden, alwaar twee muien 
per week telkens 1} uur onderwijs wordt gegeven. 
Vaste regelen, waarnaar het onderwijs wordt geregeld, 
bestaan er niet; elk leerling ontvangt onderricht 
in datgene, wat hem het incest te pas komt. 

De leermiddelen zijn houten modellen, bouwkundige 
werken en voorbeelden van S p r i n g e r , S t o r m van 
's G r a v e sa n de, enz. De school wordt het geheele 
jaar door gehouden. 

Dc resultaten zijn vrij voldoende. De lessen die 
kosteloos door ongeveer 30 leerlingen worden bijge
woond, worden gegeven door den heer Gemeente-Archi
tect A . M . A . G U L D E N . De inrichting is. door de 
Gemeente in het leven geroepen (volgens Cahier 4 door 
het Weeshuis), dat daaraan / 250 ten offer bracht. 

39. Z i e r i k z e e . Van deu heer M . C O U V K E J R . 
zijn dc volgende inlichtingen ontvangen: 

Er bestaat te Zierikzee eene Burgeravondschool 
met 2 jarigen cursus, met eene klasse voor voortgezet 
teekenonderwijs. 

Voor vergevorderden wordt in het 2c jaar ook les 
gegeven in het bouwkundig tcekenen, van 1 Oct. 
tot 1 Apri l , 6 uren 's weeks. 

Aan dc tafel der lesuren is ontleend: 
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Wiskunde 
Werktuigkunde » 
Natuur- en schei

kunde . . . a 
Aardrijkskunde en 

geschiedenis. . « 
Nederlandsche taal» 
Teekenen 

Totaal 

1 kl . 3 uren. 2 k l . 2 uren. Totaal 5 uren. 

1 
1 
6 

12 

1 

1 
1 
6 

12 

1 

2 
2 

12^ 

24 
De cursus loopt van 1 October tot 1 Maart. De hulp

middelen voor het teekenonderwijs zijn: houten mo
dellen, pleister-voorwerpen en teek en voorbeelden, die 
voor het beoogde doel voldoende zijn tc achten. 

Het aantal leerlingen bedraagt 70, wier trouwe 
opkomst nog al te wenschen overlaat. 

De contributie bedraagt / 4,— per leerling. 

A f d e e l i n g B 

Information, ontleend aan de Rapport van Inspecteurs 
van het Middelbaar Onderwijs. 

1. B e r g e n op Z o o m . De Teckcnschool is gesticht 
cn wordt in stand gehouden door het Gemeentebestuur, 
niet provinciale subsidie, onder de leiding eener Com
missie van 5 leden. Het onderwijs omvat het hand-, 
rechtlijnig en bouwkundig teekenen en het boetseeren, 
met 12 lesuren per week. 

Het schoolgeld is ƒ 1,— per maand, doch kan 
door de Commissie voor sommige leerlingen verlaagd 
worden. Dc leermiddelen bepalen zich tot eenvoudige 
en meer samengestelde middelen van ornamenten en 
rechtlijnige teekeningen. Gedurende de laatste jaren 
was het aantal leerlingen gemiddeld 17. 

Er is één leeraar met één adsistent. 
2. 's H e r t o g e n bosch . Dc Koninklijke school, 

onder bescherming van Z. M . den Koning, werd in 
1872 door Mr . A . G. V E R H E L J E N opgericht cn wordt 
door dc Gemeente onderhouden met Rijks-subsidie 
van ƒ 1000,— en eene onbepaalde provinciale toelage. 
De totale uitgaven beloopen ƒ 5000,—. Schoolgeld 
wordt niet geheven. 

Het onderwijzend personeel bestaat uit één directeur, 
5 leeraren in het hand- cn ornanicntteckencn cn het 
boetseeren, en 3 leeraren in het bouwkundig teekenen. 

De cursus duurt voor tceken- en beeldhouwkunst 
6, en voor bouwkunde 5 jaren. 

Het onderwijs omvat dc tceken-, bouw- en beeld
houwkunst, zoowel practisch als theoretisch, in den 
meest uitgebreiden zin. 

D l . X X V I . 

De lessen worden dagelijks gegeven. 
Voor het bouwkundig onderwijs is de verdeeling 

als volgt: 
l c leerjaar. Teekenen van lijstwerken enz. De leeraar 

is gehouden mondelinge lessen over de onderwerpen 
van zijn onderwijs te geven, die gepaard moeten gaan 
met ondervraging cn herhaling. 

2 e leerjaar. Behandeling der 5 bouworden. De 
leeraar geeft mondeling onderwijs en volgt een werk, 
door het Bestuur goedgekeurd. 

3 e leerjaar omvat de stereotomie. 
4 e leerjaar omvat do constructie, als: houtverbanden, 

trappen, kappen, metselwerken, fundamenten enz. 
De leerlingen moeten alles naar dc mondelinge 

lessen van den leeraar teekenen. 
In 't 5 e leerjaar worden de détails van gebouwen 

behandeld en de compositie. 
In 1876 bedroeg het geheele aantal leerlingen 258. 
De resultaten van het onderwijs zijn goed. De 

restauratie der St. Janskerk van 's Hertogenbosch is 
aan een oud-leerling der school opgedragen. 

A m s t e r d a m . Burger dag- en avondschool. 
Op de dagschool wordt onderwezen: 

Aantal uren 's weeks. 
1* k l . 2' k l . 

Rekenkunde 8 3 
Algebra 4 2 
Meetkunde 4 3 
Beginselen der werktuigk. en bedrijfsleer 4 2 
Beginselen natuurlijke historie . . . 4 — 

// natuur- en scheikunde . . G 5 
« Nederlandsche taal 6 2 
a a geschiedenis 4 2 
// der aardrijkskunde . . . 4 2 

Eerste gronden der staathuishoudkunde 1 
Rechtlijnig teekenen 8 4 
Handteekenen 8 4 
Gymnastiek 4 2 

64~ "32~ 
Op de avondschool: 

Aantal uren 's weeks. 
1" k l . 2' k l . 3- kl . 
A . B . A . B . A . B. C. 

Rekenkunde . . . . 2 1 2 1 — 
Stel- en meetkunde. . — 14 u 1} — 
Beginselen d. werktuigk. — 1 — 1 — — — 

II der natuurk. — 2 — 2 — — 
a a Ned. taal 1 1 1 1 — 

8 
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Handt, en boetseeren . 8 2 8 
Rechtlijnig teekenen . 11 4 l i 
Bouwkundig teekenen. — — — 
Werktuigk. teekenen . — — 

2 6 2 2 

_ - 4 
12 i12J 12i 12è 6 10 6 

In haar Verslag over 1878 klaagt de Commissie 
voor het Middelbaar Onderwijs over teruggang in de 
schoolbevolking en over het peil van de bekwaam
heid waarop de jongens op dc school komen, zoodat 
het eerste deel van den cursus nagenoeg geheel aan 
de herhaling van het op de lagere school ongenoeg
zaam geleerde moest besteed worden. 

Ook de avondschool wordt te gering bezocht. Het 
gehalte aan leerlingen is daar beter dan vroeger. De vor
deringen in het teekenen geven reden tot tevredenheid. 

Be voortgezette klasse draagt, in het bijzonder met 
betrekking tot het bouwkundig teekenen, goede vruch
ten. Het schoolverzuim is hier intusschen niet gering. 

Aan de school zijn verbonden 12 leeraars, 1 voor 
rechtlijnig, 1 voor bouwkundig teekencn. 

3. B r e d a . De school is opgericht eu wordt in 
stand gehouden door het Gemeentebestuur. Eene 
Commissie van 5 leden, door den Gemeenteraad be
noemd, is belast met het beheer. 

De kosten ad / 1700.— per cursus, worden be
streden door de Gemeente en eene provinciale sub
sidie van ƒ 320.— in 1876. 

De school heeft een dag- en een avondcursus. De 
laatste is kosteloos. Voor den dagcursus wordt /1 ,— 
per maand betaald. 

De school is gesplitst in 2 hoofdafdeclingen: voor 
hand- en bouwkundig teekenen. De eerste is verdeeld 
in 5 afdeelingen, als: 

l e Afd. Lijnteekenen. 
2 e " Eiguurteekencn. 
3 e " Ornamentteekenen. 
4° " Boetseeren. 
5 e // Wiskundig teekenen en leer van het per

spectief. 
De hoofdafdeeling Bouwkunde is verdeeld in 4 

klassen, als: 
4 e klasse: Voorbereidend onderwijs, en wel behandeling 

der teckengereedschappen, teekenen van meet
kunstige figuren en bouworden. 

3 e klasse: Beginselen der bouwkunst, als onderwijs 
in het bouwkundig teekenen, samenstelling van 
metselwerken en houtverbindingen ; bouwkundige 
détails, als gevels, portieken enz. 

2C klasse: Burgerlijke bouwkunst; teekenen van plan
nen, opstanden en doorsneden van gebouwen, 
trappen, kappen, fundecringen enz. 

l c klasse: Samenstelling van openbare en particuliere 
gebouwen in plan, opstand en doorsnede, be
schrijving van schaduwen en wasschen. 

Afzonderlijke lessen worden gegeven in de kennis 
der bouwstoffen cn de beginselen der werktuigkunde. 

In den cursus 1S77 is het onderwijs in de leer 
van het ornament en der bouwstijlen ingevoerd. 

De hulpmiddelen bij het bouwkundig onderwijs 
zijn: E. G u g c l , Geschiedenis der bouwstijlen; Kunst 
en industrie; Leer van het ornement van Boer sma ; 
Traité du perspective liniaire,par Bossuet; V i g n o l a . 

De dagcursus van 1876/77 telde 23 leerlingen, 
de avondcursus 193. Gedurende dien cursus werd 
les gegeven in : 
Handteekenen 260 uren. 
Pleister « 200 n 
Teckenen naar meetkunstige figuren . . 100 » 
Boetseeren 2G0 " 
Perspectief 100 " 
Rechtlijnig teekenèn löO n 
Bouwkundig » 260 // 

te zamen 1120 // 
Het onderwijs draagt goede resultaten. Op de 

tentoonstelling te Rotterdam werden (in 1874) 9 
leerlingen bekroond. 

4. D e v e n t e r heeft 2 scholen, één voor het hand
en één voor het bouwkundig teekenen. Beiden zijn 
opgericht door de Maatschappij tot Nul van 't Alge
meen cn worden door de Gemeente in stand gehouden. 

Zij staan onder het beheer van den Directeur der 
Burgeravondschool. 

De kosten van teekenvoorbeelden, modellen, boe
ken enz., moeten met die voor de schoolbehoeften 
der Burgeravondschool, gevonden worden uit een 
post van / 3U0.— cn van / 100.— voor buiten
gewone uitgaven. 

Bij de hervorming in 1S75 is buitengewoon toe
gestaan / 500.— voor modellen, boeken enz.; en 

I / 100.— voor lokaalverandering. 
Voor het bouwkundig onderwijs zijn 3 leeraren 

en 2 adsistentcn. Op de Handteekenschool is het 
onderwijs opgedragen aan 2 leeraren en 1 adsistent. 

De opbrengsten der schoolgelden bedragen voor de 
Bouwkundige school / 45.— a, / 50.— cn voor de 
Handteekenschool ƒ 160.— a ƒ 170.— Bij laatst

genoemde som is niet begrepen het schoolgeld voor 
meer gegoeden, d i e / 1 2 . — betalen. Het totaal bedrag 
der schoolgelden werd daardoor ongeveer / 670.— 

De onderwijzers-jaarwedden bedragen voor de 
Handteekenschool / 2000. — voor de Bouwkundige 
school / 900.— 

Er wordt wekelijks onderwijs gegeven: 
School voor 

Handteekenen. Bouwkunde. 
Handteekenen . . . 10 4 
Rechtlijnig " . . . — 4 
Bouwkundig » j 
Werktuigk. // ( — 7 
Waterbouwk. // \ 
Leer van het ornament . — 4 

a n de bouwstijlen . — 
Constructieleer . . . . — Onregelmatig wordt 

bij alle lessen als hoofdzaak beschouwd en toegepast. 
Lagere meetkunde. . . — Wordt met betrek

king tot de constructieleer veel onderwezen. 
Bouwkundig rekenen. . — 1 
Beschrijvende perspectief. — 3 

Het pleisterteekenen wordt tegelijkertijd geleerd 
met het handteekenen. 

De leer der kennis van bouwstoffen wordt onder 
de verschillende lessen behandeld. 

In hoofdzaak werken de leerlingen naar modellen 
of schetsen door de leeraars te geven. 

Aan de Bouwkundige school zijn als leermiddelen 
aanwezig: modellen van kappen, trappen, houtver
bindingen en andere constructieve deelen en houten 
blokjes voor metselsteen. De boekwerken bepalen 
zich tot: F1 o o r b e rg , Rechtlijnig teekenen; dc Auto-
graphién der Polgtechnische school; Burgerbouw 
constructie; Griechische Elementiir/ormen, van M o l -
l i n g c r cn M u y s k e n ; de Ornamenten van E . Ja
cobs t h a i ; Grammatiek van het Ornament van 
M a u c h ; Beschrijvende meetkunst van B a d o n G h y -
b e n , cn eene verzameling pleisterwerken en vazen 
uit de Kopenhaagsche fabriek. 

Werken over bouwstijlen ontbreken. 
De cursus werd in 1S76 bijgewoond op de Hand

teekenschool door 239, op de Bouwkundige door 63 
leerlingen. 

De resultaten waren bevredigend. 
5. G r a v e heeft eene Burgeravondschool, door de 

Gemeente opgericht en bekostigd. Het onderwijs is 
kosteloos. 

De uitgaven bedroegen in 1876 / 470.— en in 
1877 / 550.— 

Het onderwijs wordt gegeven i n : 
Handteekenen S0 uren per cursus. 
Pleisterteekenen 20 « u u 
Teekenen naar modellen. . . 10 » // // 
Rechtlijnig teekenen . . . . 30 » » u 
Lagere meetkunde 50 n u u 

ii rekenkunde . . . . 50 // // // 
Bouwkundig teekenen . . . 90 » u u 
Leer van het ornament . . . 40 « " <i 

n ii de bouwstijlen . . 30 » // // 
Constructieleer 20 <i n v 

420 
Hiervoor zijn 4 leeraren aan de school verbonden. 
Voor bouwkundig onderwijs zijn dc leermiddelen 

de werken van S p r i n g e r , K e m p c e s en 81 uy-
te rs ' Meetkunde. 

Het aantal leerlingen was in 1876:75. Het resul
taat van het onderwijs is gering. Het doel er van 
is in het bijzonder jeugdige handwerkslieden de 
gelegenheid te geven zich te bekwamen. 

Voor het onderwijs in de bouwkunde is de wensch 
uitgesproken, dat dit aan iemand met practische 
bekwaamheden zou worden opgedragen. 

De afdeeling Bouwkunde wordt bezocht door aan
staande timmerlieden, metselaars en opzichters; die 
van Handteekenen door smeden, koperslagers enz. 

6. Goes , heeft eene Burgcravond- cn eene A m 
bachtsschool. De eerste is opgericht door de Gemeente 
cn is financieel verbonden aan de H . B . S. Het 
schoolgeld beloopt J 6.—. 

Het onderwijs wordt gegeven van den tweeden 
Maandag in September tot Paschen. 

Het onderwijs is verdeeld in 4 klassen, waarvan 
de twee laagsten 6, en de twee hoogsten 4 uren 
's weeks onderwijs ontvangen in het hand- en recht
lijnig teekenen, ieder voor de helft. 

Het onderwijs in de leer van het ornament, der 
bouwstijlen, acsthetick en constructie wordt niet af
zonderlijk gegeven, doch zooveel mogelijk bij het 
teckenen behandeld. 

Het handteekenen omvat in de 1L' cn 2C' klasse 
het teekenen naar voorbeelden en regelmatige lichamen, 
cn de 3 e cn 4C klasse naar dezelfde lichamen en 
pleistermodellen. 

Het lijnteekenen wordt in de l c en 2° klasse uit
gebreid tot bouwkundig teckenen, zoodra de vorde-
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ringen der leerlingen dit toelaten. In de 3C en 4C 

klasse gaat het een steeds met het ander gepaard.-
Met het oog op hunne bestemming, wordt aan som
mige leerlingen onderwijs gegeven in het perspectief 
teekenen, het opwerken van teekeningen met O. 1. 
inkt en kleuren, en ook in het teekenen van werk
tuigen, meubelen enz. 

Behalve dit wordt aan de twee laagste klassen 
onderwijs gegeven in de 
Lagere meetkunst 2 uren 's weeks. 

» rekenkunde 2 » » 
Aan de twee hoogste klassen: 

Hoogere meetkunde 1 » " 
// rekenkunde 1 » » 

Beschr. meetkunde en perspectief 1 » » 
Werktuigkunde 1 " " 
Scheikunde 2 u w 
Natuurkunde 2 » « 

Behalve plaatmodellen, draadfiguren cn pleister
modellen, zijn de leermiddelen modellen van hout-
lasschen, de Gewerbehalle, Vorlageblatter für Zeichen-
Unterricht, Arbeiie der Bau- und Modelschreiner, 
Trappenboek. Overigens worden bouwkundige onder
deden door de leerlingen naar schetsen uitgewerkt. 

Er zijn 70 lessen gegeven, die door 33 leerlingen 
werden bijgewoond. 

Omtrent de goede resultaten valt weinig mede te 
deelen. 

De Ambachtsschool is in 1S75 opgericht en 
wordt tot nu toe in stand gehouden door eene veree-
niging, die is voortgesproten uit het Departement der 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het beheer 
geschiedt door Bestuurders van die vereeniging, ver
meerderd met 3 leden van het Departement. 

Het doel der school is de vorming van bekwame 
werklieden in de verschillende vakken der handwerks-
nijverheid, en wel in verband met bet theoretisch onder
wijs der Burgeravondschool. Alleen de leerlingen der 
laatstgenoemde worden op de Ambachtsschool toege
laten. 

De school wordt gesubsidieerd door de Gemeente 
met ƒ 200,—, dc Provincie/300,—, het armbestuur 
ƒ100 ,— . Contributie der leden / 250,—. Ontvangsten 
voor gemaakt werk/175,—. Voor particulieren wordt 
geen werk verricht. De uitgaven zijn voor 1877 ge
raamd op ƒ 800.—. liet onderwijs is kosteloos. 

Volgens Cahier 5 wordt aan de Ambachtsschool 
geen ander dan vakonderwijs in het timmeren gege-
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ven van October—Maart 0 uren daags, en van Apri l 
tot September ü uren daags, door een onderwijzer. 

De cursus duurt 3 jaren. 
In 1S7C werd aan 9 leerlingen onderwijs gegeven. 
7. H e l m o n d . De Teekensehool is eene gemeente

inrichting, die door eene provinciale subsidie wordt 
ondersteund. Het onderwijs is kosteloos. Dc uitgaven 
bedroegen in 1870 f 450,—. Lokaalverlichting, ver
warming en leermiddelen zijn die van de H . B . S. 

Er is een winter- en een zomer-cursus. Door 2 do
centen wordt in den eerste 0 uren per week les gege
ven in het handteekenen, pleisterteekenen en het tee
kenen naar modellen. 

In den tweede des Zondags-ochtends van 0—8 uur 
in het hand- en rechtlijnig teekenen en de vakken 
daartoe behoorende. 

Behalve pleistermodellen, draad- en meetkundige 
figuren cn teekenvoorbeeldcn, bestaan de leermiddelen 
in de werken van S p r i n g e r , E g e r en Be l m er. 

In het geheel werd de school door 04 leerlingen 
bezocht. De resultaten zijn nog al bevredigend. 

8. K a m p e n . De Stads-Teekenschool is eene ge
meente-inrichting. Het beheer is opgedragen aan een 
Bestuur, in overleg met de Commissie voor toezicht 
op het M . O. De kosten waren in 1S7C ƒ 2 5 0 0 , — . 

Op de school wordt les gegeven in 
Handteekenen 198 uren. 
Pleisterteekenen 198 » 
Teekenen naar modellen . . . . 19S » 
Rechtlijnig teekenen 100 « 
Bouwkundig n 100 » 
Leer der bouwstijlen 100 „ 
Constructieleer 100 » 

De school heeft 2 afdeelingen, ieder van 3 
klassen. 

De eerste afdeeling, Handteekenen, omvat: 
1° klasse. Allereerste beginselen naar voorbeelden 

cn koppen in omtrek. 
2a klasse. Geschaduwde koppen en ornamenten 

naar voorbeelden. 
3° klasse. Teekenen naar de natuur ( D u p u i s ) , 

pleisteromament en busten. 
Dit onderwijs werd in 1870 gevolgd door 09 

leerlingen. 
Afdeeling Bouw kundig teekenen: 
Dit onderwijs werd genoten door 34 leerlingen. 
Dc cursus duurt van het begin van October tot 

het einde van Maart, 's avonds van 7—9 uur. 
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Bij een genoegzaam aantal leerlingen kan ook gedu
rende de overige maanden 1 maal 's weeks les worden 
gegeven. 

Voor het bouwkundig onderwijs werd gebruik 
gemaakt van bouwkundige teekeningen als voor
beelden ; het werk van J . B a r a z z i o de V i g n o 1 a, 
door T c t a r v a n E l v e n . 

Voor het handteekenen platen van J u l i e n en 
D a c o l l e t , Cours yrogressif dornement en Nou-
veaux modèles van C a rot , de modellen D u p u i s , 
pleisterbusten, beelden en klein en groot ornament. 

Er zijn 2 leeraars in het hand- en één in het 
bouwkundig teekenen. 

Het aantal leerlingen bedroeg in December 1876: 
Handteekenen 69, Bouwkundig teekenen 24. 

Het handteekenen wordt gegeven gedurende 4 avon
den en het bouwkundig 2 avonden per week van 
7—9 uur. 

De resultaten zijn bevredigend. Op de tentoon
stelling van 1869, in het Paleis voor Volksvlijt, zijn 
leerlingen bekroond met de eerste medaille voor het 
teekenen naar de natuur cn de medaille voor recht
lijnig teekenen. 

9. L o c h e m . Dc school is in het leven geroepen 
eu wordt in stand gehouden door het Departement 
tot Nut van het Algemeen. Eene Commissie van 3 
leden is met het beheer belast. 

Het schoolgeld bedraagt f 1.— per cursus. De 
school geniet eene subsidie van het Departement. 

In 1S76 waren dc uitgaven ƒ 60.— en de in
komsten ƒ 27.— 

De cursus duurt 0 maanden, met 4 lesuren per week. 
Het onderwijs wordt door één onderwijzer gegeven. 

Omtrent den aard van het onderwijs wordt niets 
gemeld. Alleen omtrent de leermiddelen wordt gezegd, 
dat modellen D u p u i s en geschonken teekenvoor-
beelden voorhanden zijn. 

10. R o o s e n d a a l . De Teekensehool is eene bij
zondere gesubsidieerde, door particuliere personen in 
het leven geroepen en beheerd. De Gemeente ver
schaft lokaal, vuur, licht, schoolnieubelen en eene 
toelage van ƒ 100.— De provinciale subsidie 
beloopt ƒ 167.— Het schoolgeld is ƒ 0.40 per 
maand; voor onvermogendcii is het kosteloos. 

In 1876 waren de inkomsten aan schoolgelden 
ƒ 390.40; dc uitgaven / 1400.30. 

Het onderwijs wordt door 5 leeraren gegeven en 
wel in het 
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leerlingen. 
83 

uren per cursus. 
234 

234 

234 

Handteekenen . . . . 
Pleisterteekenen en teeke

nen naar modellen. . 6 
Rechtlijnig en bouwkundig 

teekenen 53 
Lagere en hoogere moet

en rekenkunde . . . 48 182 
De cursus wordt des winters geregeld, doch des 

zomers minder geregeld bezocht. 
De resultaten zijn bevredigend. 
11. R a v e s t e i n . De school is in 1852 door 

de Gemeente gesticht en wordt door haar in stand 
gehouden met behulp eener jaarlijksche toelage van 
ƒ 000.— uit een fonds, waardoor de uitgaven bijna 
geheel gedekt worden. 

Het onderwijs is kosteloos. 
In 1876 werd aan 53 leerlingen onderwijs gege

ven in : 
Lijnteekenen, doorzichtkunde en bouwk. 150 uren. 
Hand- en ornamentteekenen . . . 100 » 
Teekenen naar de natuur 150 « 
Rekenen, meet- en stelkunde . . . . 60 // 

Voor het bouwkundig teekenonderwijs wordt ge-
gebruik gemaakt van voorbeelden, ontwerpen van 
gebouwen, de werken van V i g n o l a en B o s s u e t , 
modellen van kappen en trappen, benevens houten 
fragmenten van de bouworden. 

Over 't geheel waren de resultaten bevredigend. 
Twee leeraren zijn met het onderwijs belast. 
12. T i l b u r g . Deze stad heeft eene Gemeentelijke 

Burgeravondschool. 
Het schoolgeld voor volledig onderwijs bedraagt 

ƒ 5,—. Het Bestuur heeft echter het voornemen, dat 
tot ƒ 1,50 te verminderen, gelijkstaande met het 
onderwijs in één enkel vak. 

De inkomsten bedroegen in 1870 ƒ 222,50 en de 
uitgaven ƒ 2870,—. Het aantal leerlingen was 103, 
van welken 0 het volledig onderwijs genoten. 

Het onderwijs wordt gegeven door: 
1 leeraar in de natuur- en werktuigkunde, 
1 " » » scheikunde, 
2 " a a handteekenen, 
1 n a n wis- en rekenkunde, 
1 // // n Ned. geschiedenis en aardrijkskunde, 
1 " " '/ bouwkundig teekenen. 

Per cursus was het aantal lesuren in 
Hand-, pleister-en teekenen naar modellen 230 uren. 
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Rechtlijnig- en bouwkundig teekenen . 230 uren. 
Lagere meetkunde 50 * 

// rekenkunde 50 II 

Werktuig- en natuurkunde 50 // 
Scheikunde 25 _ * 

635 uren. 
Voor het onderwijs in het bouwkundig teekenen 

zijn voorhanden verschillende werken over ornament 
en bouwstijlen, construction van ramen, deuren enz., 
timmer- en metselwerken, kappen, trappen enz. 

De resultaten zijn bevredigend: op de tentoonstelling 
te Rotterdam zijn door eenige leerlingen prijzen 
behaald. 

13. U t r e c h t heeft eene Gemeente-Burgerdagschool 
en Burgeravondschool. De schoolgelden zijn respec
tievelijk / 12,— ii / 2,— die in 1876 opbrachten 
/ 960,— en / 842,— tegen eene geraamde uitgave 
van ƒ 20,000. 

Dc Burgerdagschool telde 80, de Avondschool 421 
leerlingen. 

Dc scholen zijn verdeeld in 3 klassen, waarbij nog 
afzonderlijke cursussen voor ornamentteekenen en 
boetseeren, werktuigkunde en bouwkunde. 

De lesuren per cursus zijn per klasse: 

Dagschool Avondschool. 

Hand- en pleisterteekenen 103 90 
Rechtlijnig teekenen . . 83 72 
Boetseeren — 90 
Bouwkundig teekenen . . — 144 
Leer van het ornament . — 48 
Lagere meetkunde . . . 120 48 

* rekenkunde. . . 105 81 
Beschrijvende meetkunde 

en p e r s p e c t i e f . . . . — 96 
Werktuigkundig teekenen. — 144 
Natuurkunde — 30 
Werktuigkunde . . . . 72 
Scheikunde — 24 

Aan de bijzondere cursussen zijn verbonden: 
Ornamentteekenen : 1 leeraar voorornanicntteckenen, 

geschiedenis van het ornament en het perspectief, 1 
leeraar in het boetseeren. 

Bouwkunde: 1 leeraar voor bouwkundig teekenen 
en beschrijvende meetkunde, 1 leeraar voor de leer 
en het perspectief cn 1 leeraar enkel beschrijvende 
meetkunde. 

Werktuigkunde: 1 leeraar voor het machineteekenen 
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en werktuigkunde; 2 leeraren voor beschrijvende 
meetkunde. 

De leerlingen der voortgezette cursussen kunnen 
bovendien les in het boekhouden ontvangen. 

Voor zoover het bouwkundig onderwijs betreft, 
bepalen de leermiddelen zich tot modellen van kappen, 
trappen, hout- en ijzerverbindingen, sloten, scharnieren 
en teekenvoorbeelden. 

Het onderwijs doet zich van goede zijde kennen, 
dewijl vele jongelieden na het verlaten der school 
als opzichters zijn geplaatst. De school is echter in 
hoofdzaak bestemd voor de vorming van geschikte 
handwerklieden. 

14. V l i s s i n g e n . In de plaats der Stads-Teeken-
school is in 1809 een Gemeente-Burgeravondschool 
gesticht, waarvan het beheer aan eene speciale Com
missie is opgedragen. 

Betaling van schoolgeld is facultatief. 
De school heeft een 2 jarigen cursus en is verdeeld 

in 2 klassen, waarin per week les wordt gegeven i n : 
l c klasse. 2L' klasse. 

Wiskunde 4 uren 6 uren 
Geschiedenis cn .aardrijkskunde 2 » — » 
Nederlandsche taal 1 « 1 » 
Handteekenen (stelsel D u p u i s), 

en naar geteekende voorbeel
den gips-ornamenten, en dee
len van het menschenbeeld . 1 u 4 /' 

Rechtlijnig teekenen, hout- en 
metsel verbanden, détails, oefe
ningen in het maken van plans, 
met opstanden en doorsneden, 
werktuigkunde en beginselen 
van het perspectief. . . . 4 » 4 » 
De lessen werden in 1870 door 71 leerlingen bij

gewoond. 
15. V or den . De school is gesticht en wordt in 

stand gehouden door het Depart, der Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen. Eene Commissie van ü leden meteen 
bestuurslid van het Dept., is met het bestuur belast. 

Voor den cursus 1870—77 werd vanwege het dept. 
cenc toelage van ƒ 00,— verleend, waarmede de uitga
ven gedekt worden. De schoolgelden zijn meestal nihil. 

Het onderwijs bepaalt zich tot handteekenen, gedu
rende 2 uren per week, en is in hoofdzaak bestemd voor 
de kinderen van de leden van het Departement. 

Het wordt door 32 leerlingen genoten. 
10. Z a l t - B o n i m e l . De school is door het Wees-
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huis gesticht en wordt door het Gemeentebestuur in 
stand gehouden en beheerd. Schoolgeld wordt niet 
geheven. 

De jaarlijksche uitgaven bedragen / 250,—; 2 avon
den per week wordt een half uur uitsluitend onderwijs 
gegeven in het bouwkundig teekenen. 

De leermiddelen zijn: houten modellen, werken 
van S p r i n g e r , S t o r m van ' s G r a v e s a n cl e, enz. 
benevens voorbeelden, veelal door den onderwijzer 
vervaardigd. 

In 1S70 werd de school door 24 leerlingen bezocht, 
des winters zeer, doch des zomers minder geregeld. 

De resultaten van het onderwijs zijn naar den 
aard der inrichting bevredigend. 

17. W a g e n i n g e n . De school, genoemd Teeken- en 
Herbalingschool, is door het Dept. van de Maatsch. tot 
Nut van 't Algemeen gesticht en wordt door haar, met 
genot eener subsidie v a n ƒ 3 0 0 , — instandgehouden. 
Met het beheer is eene Commissie van toezicht belast. 

i n 1870 bedroegen de uitgaven ƒ 440,— en de 
schoolgelden ƒ 105,—. Het onderwijs omvat het 
hand- en bouwkundig teekenen, benevens de theorie 
der bouwkunde. 

De Herhalingschool is verdeeld in 2 klassen. Er 
wordt les gegeven in rekenkunde, beginselen der al
gebra, meetkunde, natuurkunde, zooveel mogelijk op 
de verschillende ambachten toegepast. 

De Teekenschool is verdeeld in 0 klassen, en wel 
voor hand- en bouwkundig teekenen ieder 3. 

In de 2 hoogste klassen van het bouwkundig tee
kenen wordt de theorie der bouwkunde onderwezen. 

Jaarlijks worden gegeven i n : 
Bouwkundig teekeuen 50 lessen. 
Handteekenen 50 // 
Theorie der bouwkunde 25 // 
Op de herhalingschool 25 » 

Iedere klasse heeft per week onderwijs: 
Handteekenen 3 uren. 
Theorie der bouwkunde 3 » 
Herhalingsonderwijs \ v 

ü e cursus voor het handteekenen duurt 6, die 
voor het bouwkundig teekenen en de theorie 5 
jaren. 

Geen leerling wordt op den bouwkundigen cursus 
toegelaten dan na een jaar handtcekenonderwijs te 
hebben genoten. 

Het schoolgeld is / 5.— per jaar, alleen voor 
handteekenen / 2,— per jaar. 

In 1876 bezochten 32 leerlingen de school met 
bevredigende resultaten. 

Als leermiddelen werden gebruikt: 
Voorbeelden, beelden en figuren voor het pleister

teekenen en de methode D u p u i s; Bouwkundige Bij
dragen; Kunst en Industrie. 

18. W o u w . De Teekenschool is door 0 particu
liere personen gesticht en wordt deels door de Ge
meente, deels door particulieren, met eene provin
ciale subsidie van ƒ 60,— in stand gehouden. 

De heer M . H A G E N A A R S , Bouwkundige, is met 
het beheer belast. 

De schoolgelden bedragen 5 cents per week. In 1876 
brachten die ƒ 4 0 , — op. De uitgaven zijn ongeveer 
ƒ 2 0 0 . — 

Er wordt 2 uren per week onderwijs gegeven in 
het hand- en bouwkundig teekenen, door 1 onder
wijzer in het hand- en door 2 in het bouwkundig tee
kenen, welke laatsten dit gratis doen. 

ü e hulpmiddelen zijn houten figuren naar de methode 
Ü u p u i s , pleisterornamenten, bouwkundige teekenin
gen, platen van J u l i e n en ornanientplaten van E . 
J a c o b s t a h l . 

In 1S70 werd de school door 16 leerlingen be
zocht. 

Bij ambachtslieden zijn de goede vruchten duide
lijk merkbaar. 

19. Z e i s t . De school is gesticht en wordt in stand 
gehouden door het Dept. der Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen en beheerd door een Commissie van 3 leden. 

De uitgaven waren in 1870 ƒ 421,— die gedekt 
werden door schoolgelden ƒ 319,— en gemeentesub-
van hoogstens ƒ 2 0 0 , — . 

Het onderwijs bepaalt zich tot hand-en rechtlijnig 
teekenen. 

Het lesgeld is ƒ 0,20 per avond, voor zonen van 
Departenientsleden 10 cents. 

Het handteekenonderwijs omvat het pleisterteeke
nen, teekenen naar modellen enz. Het rechtlijnig teeke
nen wordt te gelijk beoefend. In het geheel wordt 
104 uren les per jaar gegeven. 

De leermiddelen zijn: 
Modellen der methode D u p a i s , gipsornamenten, 

verschillende ornainentvoorbecldcn, de werken van 
B r a d e , (Teekenen), S p r i n g e r enz. 

Het aantal leerlingen was in 1876, 34. ü e resul
taten zijn over het algemeen voldoende. 

20. Z u t p h e n . De Burgeravondschool, gesticht en 
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in stand gehouden door de Gemeente, onder liet 
bestuur van den Directeur der H . B . 8., is bestemd 
tot opleiding van toekomstige ambachtslieden. 

Het schoolgeld beloopt f 4.— per jaar. 
Er bestaat een afzonderlijke cursus tot oefening 

in het gebruik van gereedschap, waarvoor per 3 
maanden ƒ 2,50 wordt betaald. Voor onvermogen-
den is het onderwijs gratis. 

De uitgaven aan tractementen bedragen ƒ5950 .—, 
De hulpmiddelen voor het onderwijs verschaft de H . 
B . S. 

Het onderwijs heeft plaats eiken avond van 6—9 
uur. Er wordt gegeven per week i n : 
Handteekenen 7 uren. 
Pleisterteekenen en teekenen naar modellen 7 » 
Boetseeren 3 » 
Rechtlijnig teekenen 2 n 
Bouwkundig * 5 " 
Lagere meetkunde 4 » 

II rekenkunde 10 » 
Werktuigkunde 4 » 
Natuurkunde 2 » 
Scheikunde 3 u 
Timmeren 8 » 
Draaien 8 » 

De leermiddelen, voor zoover zij het teekenonder
wijs betreffen, zijn geteekende voorbeelden voor hand
en rechtlijnig teekenen in de lagere klassen, afbeel
dingen van werktuigen en details daarvan, gipsor-
namenten en koppen. 

113 Leerlingen genoten het volledig onderwijs, S 
slechts in enkele vakken, des winters geregeld des 
zomers minder. Over 't algemeen zijn de resultaten 
gunstig, vooral die van het teekenonderwijs. 

Er is 1 leeraar voor het handteekenen cn boetseeren, 
en 1 voor het rechtlijnig teekenen cn modelmaken. 

21. Z w o l l e . Aan de in 1830 door het Gemeen
tebestuur gestichte school voor handteekenen is in 1837 
eene klasse voor bouwkundig teekenen toegevoegd. 
De school wordt door de Gemeente in stand gehou
den en staat onder beheer cn toezicht der Commissie 
voor het Middelbaar Onderwijs en den Directeur. De 
school geniet jaarlijks / 300.— subsidie voor tccken-
voorbeeldeu, boeken enz. De Gemeente draagt alle 
andere kosten. De uitgaven bedroegen in 1870 in 
het geheel ƒ 2 2 3 5 . — de schoolgelden ƒ 3 0 3 . — 

Dc lessen worden gegeven gedurende 4 avonden 
per week, van ü—9 uur. 

Het onderwijs omvat: 
Handteekenen 372 uren per cursus. 
Boetseeren 124 » » » 
Lijnteekenen 490 » " « 
Timmeren 217 » " » 

De lessen in het lijnteekenen beginnen ten 5 uur. 
Voor hen die zich willen bekwamen, bestaat daar

toe dc gelegenheid onder leiding van den leeraar 
in het lijnteekenen. Onbemiddcldcn betalen weinig 
of niets. De leeraar geniet daarvoor geene bezoldiging. 
Dc leerlingen welke deze lessen bijwonen, bezoeken 
ook de teekenlessen op dc Burgeravondschool. 

Op dc daglessen worden behandeld: 
De leer van het ornament . . 04 uren per jaar. 
De leer der bouwstijlen . . .128 n n » 
Bovendien wordt er nog les gegeven in het water
bouwkundig teekenen. 

Leerlingen van gcnocgzanien aanleg ontvangen nog 
onderwijs in de acsthetica der bouwkunst. Zij ver
vaardigen schetsen naar aanleiding van gemaakte dic
taten. De vaardigheid in het maken van omtrek, 
vorm en relief bij het ornament wordt verkregen bij 
het handteekenen, terwijl de constructie bij de lijn-
teekenlessen in toepassing wordt gebracht. Er wordt 
daarin niet naar modellen of voorbeelden geteekend. 
De leeraar geeft eene schets, die door dc leerlingen 
wordt uitgewerkt. 

De Burgeravondschool geeft gelegenheid tot het ont
vangen van onderwijs in dc lagere meetkunde, la
gere en hoogere rekenkunde, bouwkundig rekenen, 
werktuigkunde, natuur- en scheikunde. 

Behalve de twee laatstgenoemde vakken, worden 
de overigen mede op de daglessen voortgezet, niet 
directe toepassing op de bouw- en werktuigkunde. 

Op dezelfde wijze ontvangen dc leerlingen der 
daglessen nog onderricht in dc hoogere meetkunde, 
goniometrie eu trigonometrie, het landmeten, de bol
vormige driehoeksmeting, de reeksen van hoogere 
orde, dc leer der onbepaalde coëffecienten cn oplossing 
der hoogere ïiiachtsvergelijkiiigeii. 

De hoogere algebra wordt empirisch behandeld. 
De leerlingen beoefenen ook practisch het water

passen cn landmeten. Dc kennis der bouwmaterialen 
is in de teekenlessen ingchischt, waarbij acht wordt 
gegeven op het bepalen der afmetingen. 

Bovendien ontvangen zij les in het perspectief, 
toegepast op bekende voorwerpen. De meergevor
derden ontvangen voortgezet onderwijs daarin. Dit 

onderwijs wordt te gelijk met dat in de waterbouw
kunde behandeld. 

Aan de lessen van den leeraar H U I B E K S is eene dag
schilderschool verbonden, waarin hoofdzakelijk het or
nament-, decoratie en pleisterschilderen wordt be
oefend. 

Het gewone schoolgeld is / O.— Voor meer leer
lingen uit één gezin wordt dit lager gesteld. 

Voor zoover het bouwkundig onderwijs betreft, 
wordt gebruik gemaakt van de Grieksche zuilen
orden van V o g e l ; de Geschichte der Architectur 
van L ü b k e ; het Faqadenbuch; de Parallèles van 
D u rand enz. 

De school werd in 1870 geregeld door 291 leer
lingen bezocht. De resultaten van onderwijs mogen 
zeer gunstig genoemd worden. 

Het onderwijs wordt gegeven door 1 leeraar in het 
bouwkundig teekenen cn daaraan verwante vakken, 
2 Leeraren in het lijnteekenen, 1 in het handtee
kenen, 1 in het boetseeren en 1 in het timmeren. 

22. A l k m a a r bezit eene Openbare Burgeravond
school niet 3-jarigen cursus. 

Zij werd in Dec. 1875 bezocht door 21 leerlingen 
in de 1« klasse, 10 in de 2U en 7 in de 3°. Het 
gegeven onderwijs bestond in : 

1° klasse 
Reken- en stelkunde . . . ieder 2 uren 's weeks. 
Meetkunde n \ u » 
Aardrijkskunde en geschiedenis » 1 » ;/ 
Nederlandsche taal . . . . » 2 » « 
Boekhouden » 1 » „ 
Handteekenen » 4 « // 
Lijnteekenen u 2 » » 

2e klasse 
Reken-, stel-, meet en scheikunde » 1 '/ 's weeks. 
Nederlandsche gesch. en taal en 

boekhouden » 1 » v 

Natuur- en werktuigkunde . . « 2 » u 
Handteekenen » 4 » » 
bouwkundig tcekenen . . . , ; / 2 // >/ 

3" klasse 
Wis-, natuur- en scheikunde . » 2 » 'sweeks. 
Boekhouden u i » ,, 
Handtecken en i/ 4e II H 

Bouwkundig t e e k e n e n . . . . / / 4 » n 
Zoowel voor het hand- als het bouwkundig teeke

nen is een afzonderlijke leeraar. 
23. B r ie 11e. Aan de bouwkundige teekenschool 
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wordt uitsluitend onderwijs in dat vak gegeven ge
durende 6 uren per week door 1 leeraar. 

De school is verdeeld in 3 klassen. Er werd in 
December 1875 onderwijs gegeven aan: 15 in de 
l e klasse; 2 in de 2e klasse; 5 in de 3U klasse. 

24. Delft . Do Gemeentelijke Burgeravondschool 
telde in Dec. 1875, 135 leerlingen, als 81 in de l e , 
35 in de 2" en 19 in de 3U klasse. 

Het onderwijs in bouwkundig teekenen wordt door 
2 leeraren gegeven. Het is slechts elementair. 

De onderwezen vakken zijn: 
uren per week. 

1" k l . 2-= k l . 3«kl. 
Stel- en meetkunde . . . . 3 2 2 
Werktuigkunde — 2 1 
Natuur- cn scheikunde . . . — 1 2 
Staathuishoudkunde . . . . — — 1 
Nederlandsche taal . . . . 2 \ è 
Geschiedenis 2 è è 
Handteekenen 5 4 4 
Lijnteekenen 3 5 4 

25. Gouda. De Gemeente Burgeravondschool met 5 
jarigen cursus, is eene der beste inrichtingen van dien 
aard. 

Het aantal leerlingen bedroeg in Dec. 1875: 
Voorbereidende klasse 38, 1<= k l . 39, 2C k l . 26, 3C k l . 

18, 4° en 5» kl . 13, te zamen 134. 
Er is één leeraar in het rechtlijnig en bouwkun

dig teekenen, met 1 adsistent en 1 in het handtee
kenen en boetseeren met 2 adsistenten. 

26. G r o n i n g e n . De Burger dag- en avondschool 
bestaat uit 3 deelen, als: 

1°. De Burger dag- en avondschool is eigenlijk slechts 
een dagschool; te dubbele naam is er aan gegeven, 
omdat per dag gedurende drie schooltijden les wordt 
gegeven. 

De cursus is een driejarige, waarvan de l c k l . 
meer als een voorbereidende te beschouwen is. In 
Dec. 1875 telde deze school 63 leerlingen als: 23 
in de 1°, 16 in de 2° en 24 in dc 3U klasse. 

2°. De Burgeravondschool heeft ten doel voortgezet 
onderwijs. Dc leerlingen, welke do voornoemde school 
hebben doorloopen, worden daarop toegelaten niet 
anderen, die het gevorderde admissie-examen kunnen 
afleggen. 

Deze school wordt bezocht door 52 leerlingen, als 2:) 
in de 1°, 11 in de 2° en 21 in de 8» klasse. Aan deze 
school wordt bouwkundig teekenonderwijs gegeven. 

9 
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3°. De Burgeravondschool heeft ten doel vorming van 
bekwame handwerkslieden. Hieraan wordt door 1 leer
aar gedurende 13 uren per week bouwkundig teeken-
onderwijs gegeven, dat echter zeer elementair is. 
Voorts in de vakken Nederlandsche taal, 
Handteekenen 8 uren per week. 
Boetseeren 6 u u n 
Reken- natuur- cn meetkunde. 

27. L e e u w a r d e n heeft eene Gemeente Burger
dag- en avondschool. 

De Dagschool telde in Dec. 1875 in de 1° k l . 26, 
in de 2° klasse 18 leerlingen. 

De Avondschool eerste klasse 35, 2° klasse 19 leer
lingen, en in eene klasse van voortgezet onderwijs 15. 

Het onderwijs omvat: 
uren per week. 

1» k l . 2° k l . 1° k l . 2 e k l . voortge-
zette k l . 

Rekenkunde . . 4 2 — — — 
Stelkunde . . . 2 3 — — — 
Meetkunde . . . 2 3 2 1 — 
Natuurkunde . . 2 1 1 1 — 
Natuurlijke historie 2 1 — — — 
Werktuigkunde . — 1 — 2 — 
Scheik. en technologie— 2 2 2 — 
Staathuishoudkunde — 1 1 1 — 
Geschiedenis 3 2 — — — 
Aardrijkskunde . 3 2 — — — 
Nederlandsche taal 4 2 2 1 — 
Fransche taal 4 4 — — 
Handteekenen. . 4 4 4' 4 1 4 of 8. 
Rechtlijnig teekenen — 4 4 : 4' 4 of 8. 
Gymnastiek . . 2 2 — — 
Boekhouden . . — — 1 1 

Op dc Burgerdagschool omvat in de 1° klasse het 
handteekenen, de beginselen van natuur- en plaat-
teekenen, dat in de 2" klasse wordt voortgezet. 

Het rechtlijnig teckenen omvat slechts de eerste 
beginselen. 

Burgeravondschool. Het handteekenen omvat in de 
le klasse: beginselen van het teekencn naar voorbeelden 
van J u l i en, D u c o l l e t , X ornement pour tous, enz. 
ijzerdraadflguren en lichamen. 

2 e klasse. Teekenen naar voorbeelden van groote 
koppen, handen, voeten enz., naar platen van J u l i en 

la B o s se en voortzetting van het teekeen 

1) en boetseeren. 
•i) cn bouwkundig terkeuen. 

nen naar eenvoudige pleister-ornamenten, benevens 
het boetseeren. 

In de voortgezette klasse wordt het genoemde ver
volgd. 

Het rechtlijnig teekenen omvat: l e klasse, eenvou
dige hout- en steenconstructiën, zooveel mogelijk zon
der voorbeelden, met hulp van modellen. 

2 e klasse, teekenen van trappen enz. 
Voortgezette klasse, vervolg van het voorgaande, 

teekenen van deuren, ramen, lijsten enz., het maken 
van deuren, ramen, lijsten enz., het maken van op
standen en doorsneden naar gegeven plans, het maken 
van eenvoudige plans en de beginselen van het wa
terbouwkundig teekenen. 

Er is 1 leeraar voor het handteekenen en boetseeren 
en 1 voor het rechtlijnig en bouwkundig teekenen. 

28. P u r m e r e n d e . Aan de Teekenschool, in Dec. 
1875 gesticht, ontvangen 64 leerlingen onderwijs. 

50 leerlingen ontvangen onderwijs in het handtee
kenen en 29 in het bouwkundig teekenen, in beide 
afdeelingen gedurende 4 uren. 

Voor ieder is een onderwijzer. 
29. Sneek . Mededeelingen omtrent de Industrie

school. 
E r zijn in de l e klasse 42 en in de 2C klasse 26 

leerlingen. Het onderwijs omvat per week: 
Natuurkunde 3 uren, Wiskunde 4 uren, Rekenen 4 

uren, Handteekenen 2 uren, Bouwkundig teekenen 2 
uren. 

30. W o e r d e n heeft eene school, die door de Pro
vincie schijnt gesubsidieerd te worden. Zij is niet 
als eene inrichting van M . O. te beschouwen. 

31. Z a a n d a m . De Burgeravondschool heeft 22 
leerlingen in dc 1°, 11 in de 2 e, 6 in de 3 e en 7 
in 4*1 klasse, in Dec. 1S75. 

In ieder der vakken is één onderwijzer. Behalve an
dere vakken, i n : 

uren per week. 
1- k l . 2 e k l . 3° k l . 4» k l . 

Wiskunde 2 2 2 — 
Natuur- werktuigkunde . 1 1 2 — 
Scheikunde en technologie 1 1 2 — 
Handteekenen . . . . 3 3 4 
Rechtlijnig teckenen . — 4 4 4 
Boetseeren — — — 4 
Modelmakcn — — — 3 

Het handteekenen geschiedt volgens de methode 
D u p u i s. 

Het rechtlijnig teekencn omvat het teekenen van pro
jecties en eenvoudige houtconstructiën. Het boetsee
ren bepaalt zich tot ornamenten en figuren. 

Het modelmaken omvat eerst de behandeling van 
het gereedschap, daarna het maken van houtverbin
dingen, deuren, ramen, kappen, trappen enz. 

32. H a a r l e m m e r m e e r . Zoowel te Hoofddorp 
als te Nieuw-Vennep wordt 2 uren 's weeks onderwijs 
gegeven in hand- en lijnteekenen. In Dec. 1S75 be
droeg het aantal leerlingen respectievelijk 20 en 7. 

33. E d a m . Aan de Teekenschool wordt gedurende 
8 uren per week onderwijs gegeven in hand-en bouw
kundig teekencn. Door 41 leerlingen werd van de 
lessen gebruik gemaakt. 

34. E n k h u i z e n . De Burgeravondschool heeft 17 
leerlingen in de l c en 7 in de 2C klasse. Er wordt 
onderwijs gegeven in : 
Wiskunde S uren 's weeks. 

Natuur- en scheikunde . . . . 6 uren 's weeks. 
Hand- en rechtlijnig teekenen . . 12 // » 

35. F r a n e k e r . De school voor bouwkundig 
teekenen wordt door 22 leerlingen bezocht, aan dc 
meesten gedurende 2, aan de overigen gednrende 4 
avonden per week. 

36. D r a g t en heeft eene school voor bouwkundig 
teckenen, waar in den winter van 1S75/76 12 leer
lingen onderwijs ontvingen. 

37. A l p h e n . Hier is eene Ambachtsschool, die 
sedert 1875 beschouwd wordt als eene inrichting 
voor M . O. 

Het onderwijs omvat rechtlijnig en bouwkundig 
teekenen, op 2 avonden gedurende 2 uren 's weeks. 
Handteekenen. . . . 2 avonden 'sweeks 2 uren. 
Wiskunde // // 4 » 

20 leerlingen maakten van dit onderwijs gebruik. 

Mededeelingen uit de Rechtszaal, 
ii. 

door Mr. E. VAN LIER, Advocaat te Amsterdam. 

De firma J . H . V A N H O O G E E W O U , te Boxtel, 
aannemer tegenover den Staat der Nederlanden van dc 
remmingwerken aan de brug over het Noordzcekanaal 
van den spoorweg tusschen Amsterdam en Zaandam, 
meende zich te moeten beklagen, dat in dc maanden 
Augustus en September 1876 herhaaldelijk treinen 
bakken, gesleept door sleepbooten, toebehoorende 
aan of in gebruik van dc firma H E N R I L E E & S O N , 

te Amsterdam, aannemers bij de Amsterdamsche 
Kanaal-Maatschappij, tegen dc genoemde in constructie 
zijnde remmingwerken waren aangevaren. Daardoor 
werd niet alleen groote schade aan dc remmingwer
ken toegebracht, maar dc oplevering van het werk 
aanmerkelijk vertraagd. Deze aanvaringen zouden spe
ciaal op den 25 Augustus, den 18 en 28 September 1876 
hebben plaats gegrepen, en dc daaruit voortgevloeide 

schade, zou, volgens taxatie van deskundigen / 159S.65 
hebben bedragen. Schuld en onachtzaamheid van hen, 
die in dienst waren der firma H E N R I L E E & S O N 

zouden de aanvaringen hebben veroorzaakt; althans 
door het nemen van gepaste maatregelen van voorzorg 
hadden zij kunnen zijn voorkomen. Op deze gronden 
dagvaardde de aannemer van den Staat dien der 
Kanaal-Maatschappij voor de Amsterdamsche Recht
bank, eischende vcroordeeling van laatstgenoemde 
tot schadevergoeding. Na bestrijding der vordering 
door den gedaagde, bood de eischeres, de firma V A N 
H O O G E R W O U , het bewijs aan der door haar gestelde 
feiten. Dc Rechtbank stond bij haar vonnis van den 5 
Apri l 1S78 aan laatstgenoemde toe, dc navolgende 
feiten door getuigen te bewijzen; 

1°. dat dc eischeres, toen de dagvaarding in deze 
9* 
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zaak werd gedaan, was aannemer jegens den Staat 
der Nederlanden van de vernieuwingswerken aan de 
brug over het Noordzeckanaal van den spoorweg 
tusschen Amsterdam en Zaandam; 

2°. dat in de maanden Augustus en September 
1876 herhaaldelijk, door toedoen van personen in 
dienst der gedaagde firma, treinen bakken, gesleept 
door sleepbooten en toebchoorende aan of in gebruik 
bij de gedaagde firma, aannemer van de Amsterdamsche 
Kanaal-Maatschappij, tegen de genoemde, toen in con
structie zijnde remmingswerken zijn aangevaren, waar
door niet alleen groote schade aan de remmingswerken 
is toegebracht, maar de geheele oplevering van het 
werk zeer is vertraagd; 

3°. dat die aanvaringen speciaal hebben plaatsge
grepen op 25 Augustus en 18 en 28 September 1876, 
en dat de daaruit voor de eischeres voortgevloeide 
materiéele schade is opgenomen en getaxeerd door 
de Heeren J . G O E D K O O P 1)Z., T. K . O Z I N G A en 

J . K O O Y , daartoe benoemd bij bevelschrift van den 
President der Rechtbank alhier dd. 30 September 1870. 

Ten gevolge hiervan werden door de Rechtbank ver
schillende getuigen gehoord. Op 26 Maart 11. deed 
de Rechtbank uitspraak, waarbij de vordering werd 
ontzegd en zulks op de volgende gronden. 

Zij achtte namelijk het tweede der hierboven ge
noemde punten niet bewezen, en wel, dat de bemanning 
van de sleepbooten en bakken, waarmede de bedoelde 
aanvaring geschied is en de schade zou zijn toege
bracht, destijds zou zijn geweest in dienst der firma 
H E N R I L E E & S O N , dat wil zeggen, dat die beman
ning destijds door deze firma werd aangesteld of ont
slagen eu betaald. De getuigenissen, afgelegd door 
de vijf getuigen, gehoord ten verzoeke der firma 
VAN H O O G E R W O U , werden geheel ontzenuwd door de 
daarmede strijdige verklaring van de vijf getuigen, 
gehoord ten verzoeke der firma H E N R I L E E & S O N , 
welke laatsten zeer bepaald en eenstemmig hebben 
opgegeven, dat die bemanning niet in dienst was van 
laatstgenoemde firma, maar van zekeren G E I K E . N U 
was wel door de eischeres beweerd, dat de gedaagde 
voor het bedoelde personeel evenzeer verantwoordelijk 
was, ook al was dit niet direct in haren dienst, daar 
G E I K E onder-aannemer was van H E N R I L E E & S O N , 

de gedaagde, en door G E I K E dit personeel was aan

gesteld, doch daardoor, zoo oordeelde de Rechtbank, 
werd de gedaagde niet aansprakelijk voor hetgeen 
door dit personeel was geschied. Immers, uit den 
aard der zaak is ieder slechts verantwoordelijk voor 
de gevolgen van de door hem zeiven gepleegde 
handelingen en verzuimen, en de aansprakelijkheid 
voor anderen mag niet worden aangenomen buiten de 
gevallen, waarin die door de wet bij uitzondering uit
drukkelijk zijn vastgesteld. N u luidt het derde lid van 
Art. 1403 van het Burg. Wetboek wel als volgt: 
«de meesters en degenen, die anderen aanstellen tot 
de waarneming hunner zaken, zijn verantwoordelijk 
voor de schade, door hunne dienstbaren en onderge
schikten veroorzaakt in de werkzaamheden, waartoe 
zij dezelve gebruikt hebben," maar, volgens de duide
lijke bewoordingen van dat artikel, kan van toepassing 
daarvan alleen dan sprake zijn, wanneer het geldt 
schade, veroorzaakt door de personen zeiven, die men 
heeft aangesteld, alzoo door zoodanige personen, die 
men rechtstreeks in zijnen dienst heeft; doch gezegd 
artikel bepaalt geenszins dat iemand ook verantwoor
delijk zou zijn voor hen, die wel ten zijnen behoeve 
eenig werk verrichten, doch daartoe niet rechtstreeks 
door hem, maar door anderen zijn aangesteld en in 
dienst genomen. Voor eene aansprakelijkheid voor 
personen, die men niet zei ven tot het verrichten van 
eenige werkzaamheden uitgekozen en aangesteld heeft, 
zou dan ook geen aannemelijke cn billijke grond zijn 
aan te wijzen. Ook nog op Art. 1649 Burgerlijk Wet
boek beroept zich de eischende firma. Dit artikel luidt: 
//De aannemer is verantwoordelijk voor de daden van 
degenen, die hij aan het werk stelt," maar ook dit 
kan haar niet baten, omdat bij dut artikel kennelijk 
alleen sprake is van de verantwoordelijkheid van den 
aannemer tegenover den aanbesteder. 

Daar dus de eischeres het haar in de tweede plaats 
opgelegd bewijs -. »dat de beweerde aanvaringen hebben 
plaats gehad door toedoen van personen in dienst der 
gedaagde firma" niet heeft geleverd, acht de Rechtbank 
het onnoodig verder te onderzoeken, of die aanvaringen 
werkelijk gebeurd zijn, en daardoor inderdaad schade 
is toegebracht, maar is zij van oordeel, dat de vor
dering der eischeres reeds op den boven aangegeven 
grond als onbewezen behoort te worden ontzegd. 

Mededeelingen uit de Rechtzaal, 
n i . 

door M r . I ' . V A X L I E R , Advocaat te Amsterdam. 

De heer E. W. Mus, architect te Zierikzee, had 
in den loop van het jaar 1877 voor den landbouwer 
F . C . K Ö H L E R , wonende te Zonnemaire, teekeningen 
gemaakt, met bestek en begrooting van een nieuw 
te bouwen woonhuis. Hij had, volgens zijn beweren, 
bij dat opbouwen het opzicht gehad en gehouden, 
was ten behoeve van dat werk op reis geweest naar 
Nicl (in Relgië) en naar Middelburg, tot aankoop 
van steen, en had daarvoor verschillende uitgaven 
en verschotten gedaan. Hij beweerde deswege van 
genoemden K Ü I I L E R te vorderen te hebben een be
drag van / 500.—, waarvan hem bereids was betaald 
eene som van / 121.80, en zulks wegens overge
nomen houtwaren tot een bedrag van f 116.— en 
wegens overgenomen ijzer ten bedrage van / 5.80, 
zoodat hem per slot van rekening nog f 37S.20 
verschuldigd was. De architect beweerde, dat hij 
zijne rekening uiterst matig gesteld had, met het 
oog op het gebouw, waarvan de waarde minstens 

/ 10.000 a ƒ 12.000 kon geschat worden. Volgens 
hem was het werk reeds in Maart 187S voltooid, 
overgenomen en goed bevonden. 

Toen nu K Ö H L E R , ondanks een hem beteekend 
deurwaarders-exploit, in gebreke bleef aan de vorde
ring van den architect te voldoen, dagvaarde deze 
hem den 6 J l " Maart 1879 tc dier zake voor de 
Arroiulisscmcnts-rechtbank te Zierikzee. 

De gedaagde K Ö H L E R antwoordde op dezen eisch, 
dat hij den eischer had opgedragen het maken van 
teekening, bestek en begrooting en het houden van 
opzicht, doch ontkende hem te hebben gelast om 
op reis te gaan tot het koopen van steenen. Tevens 
voerde hij aan, dat hij met den eischer was overeen
gekomen om hem voor die werkzaamheden te betalen 
5 pCt. van de aannemingsom, waarvoor het werk 
zou worden aanbesteed, te voldoen zoodra het zou 
zijn voltooid, opgenomen en goedgekeurd; dat op 

D l X X V I . 

den 5<ien Mei 1877 in het openbaar gehouden aan
besteding, het werk is aangenomen door J . V A N DER 
W E R I T , metselaar te Noordgouwe, voor ƒ 5000.— 
zoodat het loon van den eischer bedraagt / 250,—, 
welk cijfer, verminderd met de ƒ 121.80 voor over
genomen materialen, het den eischer toekomend be
drag terugbrengt op ƒ 128.20. Verder doet de 
gedaagde opmerken, dat de bewering des eischers, 
als zou het werk reeds in Maart 1878 voltooid, over
genomen of goed bevonden zijn, onwaar is. Dit zou 
blijken uit den inhoud van twee brieven, die de 
gedaagde overlegt, één van den eischer zeiven aan 
den gedaagde, dd. 15 September 187S, en één van 
den aannemer J . VAN DER W E R F F , mede aan den 
gedaagde, dd. October 1878. Zelfs thans is het nog 
niet voltooid, veel min goed bevonden of overge
nomen, cn al hetgeen er, volgens den brief van den 
aannemer van October 1.1., toen nog moest gedaan 
worden is zelfs nu, dat is op 1 Apri l 1879, nog 
niet uitgevoerd. De gedaagde verlangt mitsdien, dat 
de Rechtbank de vordering zal afwijzen cn den eischer 
tot betaling der gerechtskosten zal veroordeelcn. 

Hierop verzocht de eischer aan de Rechtbank, dat 
deze den gedaagde achtenveertig vragen ter be
antwoording zou stellen, gelijk de eischer die in zijn 
verzoekschrift opgaf. Dc gedaagde verklaarde zich 
tot de beantwoording daarvan bereid, en het verhoor 
had op 16 Juni IS79 plaats. Tot toelichting diene : 
dat, gelijk misschien velen onzer lezers weten, bij een 
rechtsgeding, behalve indien het bij het kantonge
recht gevoerd wordt, niet de personen zeiven die 
het geding voeren, voorden rechter verschijnen, maar 
steeds vertegenwoordigd worden door een procureur. 
N u kan het van belang zijn, dat de partijen zeiven 
voor den rechter verschijnen en niet door den mond 
van hun vertegenwoordiger, maar zeiven antwoorden 
op de vragen der tegenpartij. De partij, die dit 
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verlangt, verzoekt dit dan aan den rechter. De te- j l 
genpartij wordt dan in de gelegenheid gesteld om j| 
zijne bezwaren tegen zoodanig verhoor aan den rech- . 
ter mede te deelen, doch, zoo hij niet kan aantoonen, 
dat de vragen niet ter zake dienende en niet tot 
iets anders betrekkelijk zijn, of als strikvragen moe
ten beschouwd worden, moet de rechter het ver- r 
zoek toestaan. Dc partij, die dan antwoorden moet, 
zal nu in persoon, zonder door een advokaat of 
procureur te zijn bijgestaan en tevens buiten dc te
genwoordigheid van de tegenpartij of diens practizijn, 
voor den rechter moeten verschijnen. Hij moet dan ; 
antwoorden op dc vragen, die hem gesteld worden, 
zonder een geschreven opstel te mogen voorlezen. I 
Dc rechter behoeft zich dan niet te bepalen tot de 
vragen, die in het verzoekschrift waren opgenomen, 
maar kan ook ambtshalve, naar aanleiding daarvan, | 
andere vragen doen. 

Die er meer van weten wil , leze Art . 237 tot ! 
246 van het IVetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering. 

Nadat dan ook in deze zaak : Mus contra K Ö H L E R , 
dergelijk verhoor had plaats gehad, verschenen partijen 
op 9 Sept. 1.1. weder voor de Rechtbank, en droeg de 
procureur des cischers eene conclusie voor, waarbij hij 
ten stelligste ontkende met den gedaagde te hebben 
aangegaan de door deze beweerde overeenkomst, 
nopens zijne belooning en zijne verplichtingen als op
zichter, en deed hij daarbij opmerken, dat wanneer 
werkelijk zoodanige overeenkomst ware aangegaan 
alsdan geheel zoude zijn afgeweken van de bestaande 
usance, die eene vergoeding van 5 pCt. der w a a r d e 
van de gebouwen aan den bouwkundige voor de hier 
bedoelde werkzaamheden toekent. 

(Hierbij zij opgemerkt, dat de gedaagde beweerde 
slechts 5 pCt. over de aanncmingssom tc hebben tc be
talen, dus niet van de w a a r d e der gebouwen, tot wel
ker bouw de aanbesteder zelf de materialen leverde). 

"Op deze wijze," zeide de procureur des cischers ver
der, //zou alle vorhouding tusschen het tc leveren werk 
en de belooning uit het oog zijn verloren." Zich voorts 
beroepende op de gemelde usance als den grondslag 
zijner berekende verdiensten, heeft hij het noodzake
lijk geacht om verschillende punten door getuigen 
te bewijzen, waarvoor de noodzakelijkheid was gebo
ren door de vele ontwijkende en onware antwoorden, 
die de gedaagde op dc hem gedane vragen had ge
geven. Die punten waren de navolgende: 
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1". dat oorspronkelijk eene teekening, bestek en 
begrootiug heeft bestaan, door den eischer gemaakt 
van eene villa inet een plat dak, doch dat later, vóór of 
bij dc aanwijzing daarin verandering is aangebracht, toen 
het plat dak om de hooge kosten is vervangen door 
een gewoon dak; 

2°. dat de usance in deze streken aan den des
kundige (architect) voor het maken van teekening, 
bestek en begrooting van eene woning als de on-
dcrwerpelijke, en voor het houden van opzicht bij 
het bouwen daarvan, toekent minstens 5 püt . van 
hetgeen het gebouw kost, daaronder begrepen de 
materialen; 

3». dat de eischer het werk heeft bezocht, zoo dik
wijls als dat gewoonlijk plaats heeft bij dergelijke 
werken, eens of tweemalen per week; 

4». dat het werk in Apr i l (den 26 8 t e n) 1878 voor 
de eerste keer is uitgenomen; 

5°. dat de inrichting van het privaat, met afwijking 
van het bestek, is gewijzigd, onder goedkeuring van 
den aannemer; 

6°. dat bij de eerste opneming in Apri l het pri
vaat overeenkomstig die wijziging ingericht en afge
werkt is bevonden ; 

7°. dat de bouw en inrichting van den keu
kenschoorsteen bij de algemeene aanwijzing is ge
regeld ; 

8°. dat de kcukenschoorsteen bij die opneming in 
Apri l , overeenkomstig die aanwijzing en regeling in
gericht en afgewerkt is bevonden. 

9". dat de inrichting van den vuurhaard of van 
de stookinrichting in de keuken, in overleg met 
den aannemer en aanbesteder, is geregeld, door deze 
vastgesteld en bij dc bewerking op bevel van ge
daagde nog gewijzigd is; 

10°. dat die vuurhaard of stookinrichting bij de 
eerste opneming in Apri l , geheel overeenkomstig die 
vastgestelde regeling met bevolen wijziging ingericht 
en afgewerkt is bevonden; 

11°. dat gedaagde bij die opneming heeft te kennen 
gegeven, dat de vuurhaard goed was, doch veel 
brandstof verslond; 

12°. dat het groote kolen verbruik juist een gevolg 
was van de door gedaagde bevolen wijziging; 

13°. dat de aannemer daarop den vuurmond op 
verzoek van gedaagde heeft kleiner gemaakt; 

14°. dat de aannemer het werk gedurende 2 
maanden na de eerste opneming in onderhoud had, 
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en alstoen na goedkeuring recht had op betaling 
van den laatsten termijn en op zijn ontslag; 

15°. dat in het late najaar van 1S78, op herhaald 
aanzoek van den aannemer, om het tijdstip der be
taling niet langer uit tc stellen, het werk voor de 
tweede keer is opgenomen ; 

16°. dat de uitlozingsmond van het privaat ende 
vuurhaard of stookinrichting toen weer afgewerkt en 
ingericht zijn bevonden, overeenkomstig de latei-
door gedaagde verlangde verandering, en al het 
overige was voltooid; 

17°. dat de gedaagde onmiddellijk na die opneming 
het werk heeft goedgekeurd, zijn tevredenheid daar
over betuigd en gezegd heeft, //dat hij nu wel zou 
betalen, doch daartoe niet in staat was;" 

18». dat de gedaagde in Oct. 1S78, kort na de tweede 
opneming en goedkeuring, op verzoek van den aan
nemer, om den laatsten termijn te ontvangen en af 
te rekenen, dezen ƒ 400 heeft betaald, te kennen 
gevende, //dat hij niet meer kon geven;" 

19°. dat de aannemer J . V A N D E R W E R F F , in 
Dec. 1878 aan den gedaagde heeft gevraagd om inet 
hem af te rekenen en te vereffenen, doch per brief 
ten antwoord heeft gekregen, dat hij tot zijn spijt 
op dat oogenblik daartoe niet in staat was; 

20°. dat J . V A N D E R W E R F F en B . V A N V E R R E 

in Febr. 1879 bij den gedaagde zijn gekomen om afbe
taling te bekomen, doch van hem ten antwoord 
kregen, dat hij nog geen geld had; 

21°. dat de uitlozingsmond van het privaat, waar
van het glas was stuk gestooten, later op verzoek 
van gedaagde is gemaakt met lood; 

22°. dat de vuurhaard in de keuken, waarvan do 
aannemer de verandering, zoo noodig, hangende 
deze procedure op zich genomen heeft, geene ver
andering noodig had; 

Ten slotte verlangde de eischer te bewijzen, dat 
het werk ƒ 12.000.— had gekost, namelijk als de 
eischer dit mocht ontkennen, in welk geval hij 
wenschte, dat de rechter aan drie deskundigen zou 
opdragen het instellen van onderzoek naar de waarde 
van het werk. Hij legt daarbij over een brief van 
den gedaagde d.d. 17 Sepember 1878. 

De gedaagde antwoordde hierop, dat hij wel er
kende, dat de villa hem ƒ 12.000.— heeft gekost, 
hoewel deze omstandigheid volgens hem niets tot 
het proces afdoet. Hij doet verder opmerken, dat de 
tusschen partijen aangegane overeenkomst is, die van 
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huur en verhuur van diensten; dat de eischer geen 
recht heeft zich te beroepen op gewoonte of billijk
heid, omdat gewoonte alleen dan recht kan geven, 
wanneer de wet zelve daarnaar verwijst, cn de eischer 
bij het sluiten der overeenkomst betreffende het loon 
had moeten weten, of Lij zich voor dat loon aan den 
gedaagde wilde verhuren. Volgens de bepalingen der 
wel, moet bij huur en verhuur van diensten, de mees
ter omtrent de hoegrootheid van het loon op zijn 
woord, desgevorderd met cede gesterkt, geloofd wor
den. De gedaagde is bereid, zoo zegt hij, wanneer 
dit gevorderd wordt, te beëedigen, dat het loon is 
bedongen tot het bedrag, zooals door hem is ge
steld. Wat de beweerde voltooiing en goedkeuring van 
het werk betreft, dc eischer zelf heeft erkend, dat 
hij geen recht heeft zijn loon te vorderen vóórdat 
het werk zou zijn goedgekeurd. Ook heeft hij er
kend, dat de aannemer, terwijl dit proces reeds han
gende was, op last van den gedaagde nog werkzaam
heden aan de villa heeft verricht, waaruit volgt, dat 
deze destijds nog niet voltooid was; dat hij gedaagde 
uitsluitend bevoegd was om tc bepalen van welke 
werkzaamheden hij zijne goedkeuring afhankelijk 
wilde maken ; en eerst na het verrichten dier werk
zaamheid in Juni 1S79 heeft hij het werk goedge
keurd en den aannemer het restant der aanneming-
som betaald. Nu uit werk is goedgekeurd, is hij 
bereid aan den eischer het restant van diens loon 
ad ƒ 12S.20 uit te betalen. 

Wat nu het gevraagd getuigenverhoor betreft, acht 
de gedaagde de hierboven gestelde 22 feiten, op 
grond van het boven aangevoerde, niet ter zake die
nende cn afdoende. Daarenboven laat de wet niet toe, 
dat in deze zaak bewijs door getuigen worde gele
verd, omdat het hier verbintenissen geldt, waarvan 
het onderwerp meer dan ƒ 3 0 0 . — bedraagt. Immers, 
zoo zegt dc gedaagde, dc feiten onder No. 132 
moeten strekken tot bewijs van des eiscliers vorde
ring van ƒ 500. — en al de overigen hebben betrek
king op dc aanbesteding van ƒ5000.—- Wij herin
neren hier onzen lezers aan de bepaling van Art. 
1933 van het Burgerlijk Wetboek, luidende: 

«Dit getuigen-bewijs wordt niet toegelaten om 
het aanwezen aan te toonen van eenige acte of over
eenkomst, welke hetzij eene verbintenis, hetzij eene 
ontheffing van schuld bevat, wanneer het onderwerp 
de som of de waarde van ƒ 300.— te boven gaat." 

De Rechtbank heeft in deze zaak op 2 December 
10* 
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1879 uitspraak gedaan. Wij zullen den inhoud van 
het vonnis thans mededeelen in den vorm, die naar 
wij meenen ook voor den niet-rechtsgeleerde tot be
ter verstand van de zaak kan leiden. 

Vooreerst stelt het vonnis vast de punten waar
over partijen het eens zijn. üeze zijn de navol
gende : 

1». dat de eischer met den gedaagde is overeenge
komen om voor een te bouwen woning of villa, ten 
dienste van den gedaagde, te maken teekening, be
stek en begrooting, eu opzicht te houden bij het 
werk of den bouw ; 

2°. dat, terwijl de gedaagde zelfde materialen zou 
leveren, de aanneming van het werk is geschied 
door den metselaar J . V A N D E R W E R F F , te Noord-
gouwe, voor / 5000.— hebbende het gansche gebouw 
den gedaagde gekost ƒ 12.000. , en 

3°. dat de betaling van het aan den eischer ver
schuldigde loon zou geschieden na de voltooiing van 
het werk en de goedkeuring daarvan door den ge
daagde. 

Verschil bestaat er omtrent de drie navolgende 
punten: 

1°. omtrent het bedrag hetwelk door den gedaagde 
aan den eischer zou verschuldigd zijn ; 

2°. omtrent de al of niet voltooiing en goed
keuring van het werk voor het instellen der vor
dering. 

3°. omtrent de vraag: of het getuigenverhoor, of 
ter zake dezer twee geschilpunten getuigenver
hoor kan worden toegelaten. 

Omtrent het 1° punt oordeelt de Rechtbank op de 
volgende wijze: 

Uc bewering van den gedaagde, als zou hij met 
den eischer overeenkomst hebben gemaakt omtrent 
de belooning aan dezen toe te kennen, wordt door 
niets gestaafd; die bewering kan dus niet in aan
merking komen. De bewering van den gedaagde, 
als zou hij te dien aanzien volgens Art. 103S ') van 
het Burgerlijk TFetboek op zijn woord, des gevorderd 
met eede gesterkt, moeten worden geloofd, kan 

1) A r t 163S. De meester wordt op zijn woord, des gevorderd mot 
eede gesterkt, geloofd: 

ten aanzien vnn do hoegrootheid van het bedongen loon; 
ten aanzien van de betaling van het loon over het verschenen jaar; 
ten opzichte van hetgeen op rekening gegeven is van het loon over 

het loopende jaar ; en 

ten opzichte der tijdsbepaling, voor welke dc huur is aangegaan. 

mede niet opgaan. Immers, dat gedeelte van het 
Wetboek, waartoe het gemelde artikel behoort, heeft 
kennelijk uitsluitend betrekking op dienstboden en 
werklieden, die zich voor kortoren of langeren tijd 
aan een bepaald persoon verbonden hebben, als on
dergeschikten jegens een meester tot het verrichten 
van eenig werk, maar zoodanige verhouding als die 
van dienst- of werkbodo tot den meester, kan niet 
geacht worden te bestaan tusschen iemand, die een 
zelfstandig beroep uitoefent en dengeen, voor wien 
hij eenig tot dat beroep bchoorend werk verricht. 
De eischer is blijkens het werk, dat hem door den 
gedaagde is opgedragen, en dat door hem is ver
richt, een bouwkundige en kan als zoodanig niet 
geacht worden tegenover den gedaagde te staan als 
een ondergeschikte tegenover zijn meester, maar 
veeleer als gelijke, of als zelf meester tegenover hem 
met wien hij heeft gecontracteerd. Bij het niet 
blijken van eenige gemaakte overeenkomst, zal dus 
de eischer bchooren te bewijzen het bestaan van het 
gebruik, waarop hij zich heeft beroepen. 

In de tweede plaats beantwoordt de Rechtbank 
de vraag: of het werk voltooid en goedgekeurd was 
vóór het instellen dezer vordering? 

Wel is waar, zoo overweegt de Rechtbank, heeft 
de eischer erkend, dat hij in den loop van dit 
rechtsgeding zich bereid heeft verklaard, nog een 
paar kleine werkzaamheden te verrichten, maar hij 
heeft daaraan uitdrukkelijk verbonden de verklaring, 
dat die werkzaamheden buiten de aanneming cn 
buiten verantwoordelijkheid van den aannemer gele
gen waren, terwijl al zijne beweringen in dit proces 
daarop neerkomen, dat het werk vóór den aanvang 
der procedure voltooid en goedgekeurd was, en zijn 
verlangen is om tot het bewijs daarvan te worden 
toegelaten. Nu is het volkomen juist, hetgeen de 
gedaagde beweert, dat het geheel van hem afhangt, 
of en zoo ja, wanneer hij aan het werk zijne goed
keuring zal schenken : niemand toch kan rechtens 
gedwongen worden tot eene daad ; maar het is niet 
minder waar, dat het onbestaanbaar zou zijn met 
alle recht, indien hij, ten wiens behoeve eenig werk 
is verricht, onder beding van betaling na plaats 
gehad hebbende goedkeuring, het in zijne macht 
had, die betaling steeds in het oneindige te ver
dagen, door zich te beroepen op het ontbreken van 
zijne goedkeuring, waaruit volgt, dat de goedkeu
ring, zoo zij niet in uitdrukkelijke bewoordingen is 

gedaan uit de omstandigheden moet kunnen afgeleid 
worden. Wanneer nu de eischer aanbiedt te bewij
zen, deels uit dc door den gedaagde gebezigde be
woordingen, deels uit de omstandigheden, dat eene 
goedkeuring van het werk door den gedaagde heeft 
plaats gehad vóór den aanvang der procedure, dan 
moet deze tot het leveren van dat bewijs worden 
toegelaten. 

N u blijft nog over de beslissing van het 3 , : punt 
van geschil, namelijk of in deze getuigenbewijs mag 
plaats hebben. Bij de bestrijding had de gedaagde 
aangevoerd: vooreerst het niet ter zake dienende en 
afdoende der gestelde feiten, en vervolgens dat 
men hier te doen had met verbintenissen, waar
van het onderwerp meer dan f 300.— bedroeg, en 
waarin volgens de wet geen getuigenbewijs mag gelden. 
Wat nu het laatste betreft, verbiedt art. 1933 van 
het burgerlijk Wetboek alleen, dat men het wezen 
van dergelijke o v e r e e n k o m s t e n zeiven door getui
gen bewijze; geenszins de feiten of omstandigheden, 
die in v e r b a n d s t a a n to t verbintenissen ter waarde 
van meer dan / 300.— Nu verlangt de eischer niet 
door het gevraagde getuigenverhoor het a a n w e z e n 
der overeenkomst te bewijzen, maar alleen een be
staand gebruik en een feit, namelijk dc goed k e u r i n g . 
Een beweerd gebruik mag in alle overeenkomsten, 
hoe hoog de som moge zijn, die daarvan het onder
werp uitmaakt, door getuigen bewezen worden, om
dat de wet zelve, bij het gemis van bepalingen in 
de overeenkomst naar het g e b r u i k verwijst, terwijl 
een beroep op het gebruik juist onbestaanbaar is 
met beweerde overeenkomst, i) daarenboven heeft de 
gedaagde bij zijn verhoor op vraagpunten de geslo
ten overeenkomst erkend; daardoor is een b e g i n van 
schriftelijk bewijs aanwezig, en waar zulk oen b e g i n 
van schriftelijk bewijs aanwezig is, mag, volgens art. 
1939 van het Burgerlijk Wetboek, in a 11 e zaken ge
tuigenbewijs plaats hebben. 2) 

1) A r t . 1.175 luidt nldus: Overeenkomsten verbinden niet alleen tot 
datgene, hetwelk ui tdrukkeli jk bij dezelve bepaald is, maiir ook tot 
al het geen, dat naar den aard van dezelve overeenkomsten, door de 
bi l l i jkheid , het gebruik, of de wet, wordt gevorderd. 

2) Een begin van schriftelijk bewijs noemt men: alle geschreven 
stukken, welke voortgekomen zijn van dengeen, tegen wien de vorde
r ing gedaan wordt, en welko do daadzaak, waarop dc eischer z ich 
beroept, waarschijnlijk maakt. 

In ilit geval « a s het verhoor op vraagpunten een begin van bewijs 
door geschriften, omdat dc gedaagdo het verslag proces-verbaal) daar
van mede heeft ondertcekend. Waarom is de wetgever zoo angstval
l i g in het toelaten van het getuigenbewijs? Waarom laat hij dit bijv. 

Art. 1933 Burgerlijk Wetboek staat dus aan het 
getuigenverhoor niet in den weg. 

Wat nu betreft het ter zake dienende en afdoende 
der gestelde daadzaken, die onder 1 en 3 zouden 
kunnen geacht worden overbodig te zijn, daar de 
eischer zich beroept op het bestaapd gebruik, het
welk eene belooning van 5 pCt. van dc waarde der 
gebouwen zou toekennen, onverschillig hoeveel tee
keningen de eischer heeft gemaakt, en hoe vaak hij 
het werk heeft bezocht, maar dat nu de wet even
zeer een beroep toelaat op de billijkheid als op het 
gebruik het wenschelijk is, dat het getuigenverhoor 
zich ook tot die punten uitstrekke. De overige 
daadzaken in haar onderling verband zijn allen ter 
zake dienende en kunnen tot beslissing der zaak 
leiden, terwijl tot de erkentenis van den gedaagde, 
dat zijn gebouw ƒ 12.000.— heeft gekost, het door 
den eischer voorwaardelijk gedaan verzoek tot be
noeming van deskundigen is vervallen. Alvorens 
nu de hoofdzaak te beslissen, laat de Rechtbank den 
eischer toe om de hierboven omschreven 22 feiten 
door getuigen te bewijzen, en veroordeelt zij den 
gedaagde, in de kosten veroorzaakt door zijne be
strijding van de toelaatbaarheid van het getuigen
bewijs. 

Ter voldoening aan het gemeld vonnis werden, op 
22 December 1879 en 13 Januari 1880, acht ge
tuigen gehoord. 

De eerste, de heer M A T T I I I K U C O U V E E , stadsbouw-
kundigc te Zierikzee, verklaart: dat het een vast 
gebruik is, zoo te Zierikzee als elders, dat een 
bouwkundige voor het maken van teekening, bestek 
en bcgrooting, en het houden van opzicht bij den 
bouw, eene belooning geniet van vijf percent van 
de aanneemsom of den kostenden prijs, ongerekend 
de vergoeding der reiskosten; dat hij tot grondslag 
van de waarde van het gebouw zou nemen de be
grooting : of, als de kosten de begrooting te boven
gaan, de waarde van het gebouw zelf, en dat ook 
van werk buiten het bestek vijf percent gerekend 
wordt; dat het gebruik maken van oude materialen 

niet toe, om overconkomstcu van groot belang te bewijzen, zoo er 
geen begin van bewijs bij geschrift aanwezig i s? Omdat de ondervin
ding heeft geloerd, dat bewijs door getuigen veel minder waarborg 
voor do kennis dor waarheid oplevert dan het schriftelijk bewijs ter
wijl hij die verzuimt voor zulk een schriftelijk bewijs te zorgen, zich 
zeiven de gevolgen daarvan hooft tc wijten. 
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soms meer werk geeft; dat bij een gebouw buiten 
de gemeente, een bezoek van éénmaal 's weeks voor 
het toezicht, gemiddeld voldoende is; 

De tweede, getuige, de heer P . L A B H I J N , water
bouwkundige van den polder Schouwen, getuigde: 
dat hier, evenals in Holland, voor de bedoelde werk
zaamheden eene belooning van vijf percent van de 
kosten van het gebouw regel is; dat volgens de 
bestaande usance dc reiskosten bovendien in reke
ning mogen gebracht worden; dat een bezoek van 
één- of tweemaal in de week voor het toezicht vol
doende is tc achten; dat als van het plan van deu 
architect wordt afgeweken, alles onzeker wordt, cn 
men dan niet bepalen kan, of zijne begrooting al 
dan niet juist is; dat echter over 't geheel de kos
tende prijs van een gebouw dc grondslag is, naar 
welke de vijf percent van den architect wordt be
rekend. 

Dc heer J A C O B V A N D E U L I N D E N , Mr. metselaar 
te Zierikzee, de derde getuige, verklaart: dat den 
architect voor de bedoele werkzaamheden, volgens de 
bestaande usance, vijf percent van den kostenden 
prijs toekomt; dat hij een bezoek van één- tot drie
maal 's weeks voldoende acht; dat hij persoonlijk 
geene reiskosten in rekening brengt, tenzij bij verre 
afstanden en een werk van weinig belang; dat een 
opzichter, die dagelijks opzicht houdt, wekelijks 
twaalf a vijftien gulden verdient; dat het bezigen 
van oude materialen vermeerdering geeft van werk 
en den kostenden prijs onzeker maakt; dat eene mis
rekening van den architect van vierduizend gulden 
op cene begrooting van achtduizend nauwelijks 
denkbaar is. 

De vierde getuige, dc heer J A C O B V A N D E R W E R F F , 

Mr. metselaar te Noordgouwe, deelde der Rechtbank 
mede: dat hij aannemer is geweest aan dc woning 
des gedaagden; dat door den eischer twee teeke
ningen met bestek en begrooting voor die woning 
zijn gemaakt, eerst eene voor een gebouw met een plat 
dak en toen eene voor een gebouw met een gewoon 
dak; dat hij wel heeft gehoord, dat de bouwkun
dige voor de bedoelde werkzaamheden vijf percent 
geniet van den kostenden prijs; dat de eischer één-
a tweemaal 's weeks kwam, nog al dikwijls twee
maal ; dat het hout voor de woning gebruikt en ook 
een gedeelte van den steen meestal oud was; dat hij 
meermalen den eischer als opzichter van het werk 
te Zierikzee is gaan spreken daarover; dat het werk 

in April 1878, en wel op den zes en twintigsten of 
daaromtrent, voor het eerst is opgenomen; dat de 
inrichting van het privaat, met afwijking van het 
bestek, is gewijzigd, onder aanwijzing van den eischer 
en van den gedaagde; dat bij de eerste opneming 
in Apri l , het privaat, overeenkomstig die wijziging 
ingericht en afgewerkt, is bevonden; dat de bouw 
en inrichting van den kcukenschoorstcen bij de al
gemeene aanwijzing is geregeld; tlat die keuken
schoorsteen bij de opneming in Apri l , overeenkom
stig die aanwijzing en regeling, ingericht en afge
werkt is bevonden, en daarop toen geene aanmer
kingen zijn gemaakt; dat de inrichting van den 
vuurhaard of stookinrichting in de keuken, in over
leg met den aannemer en aan besteder geregeld, 
door deze vastgesteld en bij de bewerking op be
vel van gedaagde nog gewijzigd is ; dat die vuur
haard bij de eerste opneming in April , geheel over
eenkomstig die vastgestelde regeling, met bevolen 
wijziging, ingericht en afgewerkt is bevonden, maar 
toen, zooals getuige ook venvacht en te kennen gege
ven had, ten gevolge van de door den gedaagde ver
langde wijziging, te veel brandstof verslond; dat de 
gedaagde dit dan ook bij de opneming te kennen 
gaf, maar overigens gezegd heeft, dat dc vuurhaard 
«•oed was; dat het bezwaar, dat de vuurhaard te 
veel brandstof verbruikt, dus aan den gedaagde 
zelf te wijten was; dat hij getuige toen op diens 
verzoek den vuurmond kleiner heeft gemaakt, kort 
na de eerste opneming; dat de aannemer het werk 
twee maanden na de eerste opneming in onderhoud 
had en alstoen, na goedkeuring, recht had op beta
ling van den matsten termijn en op zijn ontslag; 
dat in het late najaar van 1878, op zijn herhaal
delijk verzoek, om het tijdstip der betaling niet 
langer uit te stellen, het werk voor de tweede 
keer is opgenomen; dut bij deze tweede opne
ming de uitlozingsmond van het privaat, waaraan 
nog eenige werkzaamheden buiten de aanneming 
geschied waren, en de vuurhaard of stookinrichting 
weer afgewerkt zijn bevonden, overeenkomstig de 
later door den gedaagde verlangde verandering en 
al het overige voltooid was, hebbende gedaagde al
leen aanmerking gemaakt op den vuurhaard, dat 
namelijk de oven niet warm genoeg werd; dat dit 
niet anders kon, omdat de oven te groot was, maar 
gedaagde dien zoo had verlangd; dat intusschen, 
toen, op aanwijzing van den gedaagde, nog eenige 

kleine wijzigingen aan het privaat en den vuurhaard 
zijn gemaakt, die buiten de aanneming vielen en 
dadelijk verricht zijn ; dat na de laatste opneming, 
gedaagde zijne tevredenheid heeft betuigd en toen 
gezegd: /'Kwam nu het schip met geld maar, dan 
//kon ik jc betalen;" dat hij getuige, wel na die 
laatste opneming iets aan den vuurhaard cn het 
privaat had veranderd, maar zonder daartoe ver
plicht te zijn, aangezien deze wijzigingen geheel 
buiten het bestek en dc aanneming lagen. 

Op interpellatie verklaart getuige nog, dat hij in 
het begin des vorigen jaars, en wel bepaald vóór het 
instellen dezer vordering, een scheidingsmuurtje in I 
den schoorsteen heeft gemaakt; dat hij dien tijd 
bepaald weet, omdat hij zelf toen voornemens was, 
eene vordering tegen gedaagde in te stellen, daar 
hij recht gekregen had op den laatsteu termijn der 
aannemingsom, maar dit toen is gedaan door den 
eischer, en hij daarom van zijne vordering heeft af
gezien ; dat gedaagde hem, kort na de tweede op
neming, op zijn verzoek om den laatsten termijn te 
ontvangen en af te rekenen, vier honderd gulden 
heeft betaald, te kennen gevende, dat hij niet meer 
kon geven door eenige uitgaven, die hij nog te 
doen had; dat hij in December van dat jaar, na
der op afrekening en vereffening hebbende aange
drongen, per brief van den gedaagde ten ant-
woord kreeg, //dat hij hem tot zijn spijt op dat 
//oogenblik onmogelijk kon helpen, (omdat) althans 
//de geheele vereffening van het hein komende"; 
en eerst op een Maart 187'J een schrijven heeft 
ontvangen, waarin gedaagde te kennen gaf, dat j | 
hij getuige er nog niet af was; dat hij in Pe-
bruari 1879 met den timmerman P». V A N V E R R E , 

die het timmerwerk had verricht, naar den ge- ! 
daagde is gegaan, om betaling te erlangen, en ge-
daagde toen heeft geantwoord, //dat hij nog geen 
geld had," waarbij hij heeft gewaagd van slechte 
tijden cn te kennen gegeven, dat de vuurhaard nog 
rookte; dat in den loop van 1879 nog wel eenige I j 
werkzaamheden aan het gebouw zijn verricht, maar j j 
dat deze, zooals ook uitdrukkelijk door hem is 
gezegd, allen buiten de aanneming vielen, behalve j 
die en vele kleinigheden, welke onmiddellijk na de 
tweede opneming verricht zijn, daar het werk ge
heel voltooid en ingericht overeenkomstig het ver
langen van den gedaagde is opgeleverd, geheel ten 
genoegen van den gedaagde, die er zijne tevre

denheid over betuigd heeft, en wel zoo, dat deze 
hem voorkwam, eene goedkeuring te zijn. Voorts 
nog, dat gedaagde altijd bij het werk was en 
dan zcidc, hoe hij het verlangde, zelfs al had 
de eischer het anders bevolen; en ten slotte ver
klaart hij, dat eene opzettelijke schriftelijke dechar
ge aan den aannemer, niet bij werken als deze 
placht gegeven te worden, en dat eischpr de tot 
het werk betrekkelijke aanwijzingen placht te ge
ven, maar de gedaagde daarop dikwijls tegenbevel 
gaf. 

De timmerman P A R T E I , V A N V E R R E , wonende te 
Noordgouwe, als vijfde getuige gehoord, zegt: dat 
de eischer eerst cene teekening van een gebouw met 
een plat dak eu daarna eene andere voor een gebouw 
niet een gewoon dak heeft gemaakt, omdat het 
eerste te duur was; dat voor het maken van teeke
ning, bestek en begrooting, en het houden van op
zicht, volgens bestaand gebruik vijf percent van den 
kostenden prijs gerekend wordt; dat dc eischer 
doorgaans één- of tweemaal 's weeks bij het werk is 
geweest; dat hij dan dc daarop betrekkelijke be
velen gaf, waarop gedaagde nu eu dan tegenbevel 
gaf; dat gedaagde schier bestendig bij het werk was 
en alles óf goed- óf afkeurde; dat het oude hout veel 
werk gaf en den gedaagde veel schade berokkend 
heeft; dat bij dc aanwijzing dc materialen op verre 
na niet aanwezig waren; dat het werk in April 
1878 voor de eerste keer is opgenomen cn wel 
in zijn geheel; dat bij de tweede opneming in 
October 1878 de gedaagde zcidc: «dat het huis 
naar ieders genoegen was en ook naar het zijne," 
maar dat er nog eenige kleinigheden aan moes
ten gedaan worden, als eene kleine verandering 
aan het ijzerdraad van een paar bellen en aan het 
tegenwicht van de deur, die piepte, terwijl een zelf
kant aan een raam moest aangebracht worden, welk 
een en ander hij in de daarop gevolgde week heeft 
gedaan; dat, naar hij hoorde, dc aannemer V A N 

D E R W E R F F nog wat aan het privaat en den vuur
haard moest doen; dat hij den gedaagde heeft hoo-
ren zeggen, //dat het schip met geld nog niet ge-
//komen was, en hij daardoor nog niet in staat was 
//om te betalen;" dat gedaagdes betuiging van goed
keuring over het werk zoo pertinent was, dut hij 
getuige, geen oogenblik heeft getwijfeld, dat nu het 
werk definitief opgenomen cn goedgekeurd was, en 
de aannemer nu recht had op volle afbetaling; dat 



— 155 — — 156 — — 157 — — 158 — 

hij van VAN DER W E R F F , kort na de tweede opne
ming, een gedeelte der vier honderd gulden heeft 
ontvangen, die deze toen op rekening van den laat-
sten termijn van gedaagde heeft bekomen; dat hij 
in Februari 1879 met V A N DER V V E R F F bij den ge

daagde is geweest om op betaling aan te dringen, 
maar deze toen zeide, dat hij nog geen geld had, 
daar dc, contractant zijner suikerpeén hem nog niet 
had betaald; dat hij gedaagde met geen enkel woord 
heeft hooien gewagen van niet-voltooiing. Op inter
pellatie verklaart getuige; nog: dat ook hij voorne
mens was eene actie tegen gedaagde in te stellen, 
maar dat toen heeft gelaten, omdat de eischer het 
deed; dat reeds in Februari of Maart 1878 hij den 
gedaagde cn zijne vrouw hunne tevredenheid over 
den vuurhaard heeft hooren betuigen; dat V A N D E R 
W E R F F en hij vaak ontevreden waren over de gedu
rige nieuwe werkzaamheden. 

De zesde getuige, J . R O M E I N , te Noordgouwe, 
metselaarsknecht, zegt: dat de uitlozingsmond van het 
privaat eerst is gemaakt met oude tegels, later met 
glas, en toen dit, waarschijnlijk bij het verplaatsen 
der ton, gebroken was, met lood. Toen het aldus 
gemaakt was, zeide gedaagde, dat het goed was, 
maar vroeger, toen het glas er aan was, had hij het 
ook goedgekeurd. 

Dc zevende getuige, O A L E M A N , te Zierikzee, met
selaarsknecht, verklaart: dat hij in Februari of Maart 
187S den gedaagde en zijne vrouw den vuurhaard 
heeft hooren goedkeuren; zij zeiden het brood is 
goed; dat het privaat behoorlijk afgewerkt is ge
weest met tegels; dat de vuurhaard en schoorsteen 
in April 1878 klaar waren; dat hij niet weet of 
de schoolsteen rookte. 

De achtste getuige, de heer J . H O R D I J K , Mr. tim
merman en bouwkundige te Brouwershaven, ver
klaart: dat hij voor het maken van teekening, be
stek en begrooting, benevens opzicht over het werk, 
altijd vijf percent berekent, zijnde dit algemeene 
usance, wel meer, maar niet minder; dat die bere
kening geschiedde van den kostenden prijs van het 
werk, ook dan wanneer de materialen door den aan
besteder geleverd worden; dat voor behoorlijk op
zicht het werk één a drie keeren 's weeks behoort 
bezocht te worden, maar dat soms ééns in de veer
tien dagen voldoende is. 

Daarna bracht de gedaagde in het geding: 
a. eene volgens hem door den eischer indertijd 

voor hem opgemaakte begrooting van kosten van de 
te bouwen villa, op welker achterzijde is geschreven het 
volgende: »Wei-Edele heer F. C. K Ö H L E R , hiernevens 
de opgaaf der kosten van het huis, ziet dezelve na 
en voegt de koop van hout enz. hierbij, dan zal u 
niet boven de ƒ 8 0 0 0 . — komen. Op Dinsdagmorgen 
bij goed weder kom ik naar u toe. M u s . " 

b. eene volgens gedaagde, aan hem in Novem
ber 1N78 toegezondene, door den eischer geschre
vene declaratie, welk stuk inhoudt: //voor het ma
ken van eene teekening, bestek cn gedaan opzicht, 
alsmede eene reis naar Niel en Middelburg, enz., 
voor aankoop van steen, te zamen vier honderd vijftig 
gulden; ontvangen op afrekening de som voor ge
kocht hout een honderd zestien gulden, (dus rest) 
drie honderd vier en dertig gulden," naar aanleiding 
van welke stukken gedaagde aanvoert: dat uit het 
eerste blijkt hoe deerlijk de eischer hem in de be
rekening der bouwkosten heeft teleurgesteld, zoodat 
de billijkheid medebrengt, dat den eischer voor loon 
iu geen geval meer worde toegekend dan vijf per
cent van de geraamde acht duizend gulden, zijnde 
vier honderd gulden, en dat uit de beide stukken, 
in verband tot elkander, blijkt, dat de eischer zelf 
oorspronkelijk voor loon niet meer heeft berekend 
dan vier honderd gulden, daar de overige vijftig 
gulden strekken voor reiskosten, terwijl, in ieder 
geval, de eischer, eenmaal eene rekening van vier 
honderd vijftig gulden ingediend hebbende, niet het 
recht heeft willekeurig zijne vordering tot vijf hon
derd gulden tc verhoogen. 

De eischer heeft daarop de door den gedaagde 
in het geding gebrachte begrooting en declaratie 
erkend. Daaromtrent voerde hij aan, dat de begrooting 
betreft de villa, zoo als zij eerst door den gedaagde, 
op eene schetsteekening was ontworpen; doch niet 
zooals zij later is gebouwd, cn dat de declaratie door 
hem in het najaar van 1878 aan den gedaagde is 
ingediend, nadat deze hem haar verzocht had, met 
belofte ze spoedig tc betalen. De eischer heeft voorts 
te kennen gegeven, dat hij zich in het gedeclareerde 
bedrag vergist heeft, zooals uit de acte van som
matie kan blijken, en hij, hoewel onverplicht, zijne 
vordering in overeenstemming wil brengen met de 
ingediende declaratie en alzoo te verminderen met 
vijftig gulden. 

De Rechtbank deed op 23 Maart 1.1. in deze zaak 
einduitspraak en was daarbij van oordeel, dat de 

oorspronkelijk tusschen partijen gemaakte overeen
komst en de naleving daarvan door den eischer, ten 
volle was bewezen, zoodat alleenlijk te onderzoeken 
valt, of uit het getuigenverhoor is gebleken: 

1°. de door den eischer beweerde usantie nopens 
de bclooning van den architect; 

2°. de door hem beweerde voltooiing en goedkeu-
van het werk op den dag der dagvaarding. 

Ten aanzien van het eerste punt overweegt de 
Rechtbank: 

dat, ook volgens erkentenis van gedaagde, door 
de gehoorde getuigen is bewezen, dat het dc ge
woonte is, dat als loon voor het maken van bestek, 
teekening en bcgrooting van een werk en het hou
den van opzicht daarover, wordt gerekend vijf percent 
van den kostenden prijs van dat werk. 

En wat het tweede punt betreft, overweegt zij: dat, 
zooals reeds bij het hierboven vermelde vonnis is 
uitgemaakt, voor werken als het hier bedoelde de 
goedkeuring niet behoeft, en, zooals door den getuige 
V A N DER W E R F F uitdrukkelijk is verklaard, niet pleegt 
tc geschieden, hetgeen verder uit gebezigde woorden 
en aanwezige omstandigheden kan worden opgemaakt; 

dat is gebleken uit de verklaringen van de ge
tuigen 
werk 

V A N DER W E R F F en van V E R R E , dat het 

voor de eerste maal is opgenomen in Apri l 
1878, en voor dc tweede maal in het late najaar van 
dat jaar, uit de niet weersproken verklaring van 
V A N D E R W E R F F , dat de aannemer het werk ge
durende twee maanden na de eerste opneming, in 
onderhoud had en alstoen, na goedkeuring, recht had 
op betaling van den laatstcn termijn; tevens dat de 
tweede opneming is geschied op herhaald verzoek 
van den aannemer om het tijdstip der betaling niet 
langer uit te stellen; 

uit de verklaringen van beide genoemde getuigen, 
dat, na de tweede opneming, gedaagde zijne tevre
denheid over het werk heeft betuigi en gezegd 
//kwam nu het schip met geld maar, dan kon ik be
talen" ; 

uit de verklaringen van dezelfde twee getuigen: 
dat zij iu de maand Februari 187'.) naar den ge
daagde zijn gegaan, om afbetaling te bekomen, 
maar toen van hem ten antwoord kregen: // dat 
hij nog geen geld had", zonder dat hij daarbij, 
evenmin als bij de tweede opneming, zich beriep op 
niet voltooiing van het werk of ijetnis vein qoed-
keuring; dat de beide genoemde getuigen, daarom-

Dl. X X V I . 

trent geïnterpelleerd, wel hebben verklaard, dat na 
de tweede opneming nog eenige kleine werkzaamhe
den aan liet gebouw te doen waren, maar dat zij 
die onmiddellijk daarop hebben verricht; terwijl de 
getuige V A N D E R W E R F F heeft verklaard, dat de 
later door hem verrichte werkzaamheden buiten de 
aanneming vielen, zooals hij uitdrukkelijk aan ge
daagde heeft tc kennen gegeven; 

dat uit die verklaringen, met voldoenden grond, is 
af tc leiden, dat de gedaagde onmiddellijk na de tweede 
opneming het werk heeft goedgekeurd, en zulks ook 
nog nader wordt bevestigd door eene, na de tweede 
opneming, in dc maand October 1^78 gedane beta
ling van vierhonderd gulden op rekening van den 
laatsten termijn, die eerst na de goedkeuring ver
schuldigd was; cn door den in het geding gebrachten 
brief van 27 December 1878, vermeld in het interlo
cutoir vonnis, volgens welken dc gedaagde toen aan 
den eischer schreef: //tol mijn spijt kan ik u onmo
gelijk op dit oogenblik helpen, althans de geheele 
vereffening van het u komende. Over het bedrag aan 
de twee rekeningetjes van drie en twintig gulden 
acht en twintig cent cn vijftien gulden vier en veer
tig cent kunt gij evenwel beschikken, het andere 
moet wachten, tot ik in de gelegenheid beu" • 

dat uit de bewoordingen van dien brief onmoge-
lijk iets anders is op te maken, dan dat de gedaagde 
zich verplicht rekende, om destijds de aanneniingsom 
te betalen en alleen door geldgebrek verhinderd 
werd, die verplichting na te komen; 

dat, kon er nog twijfel bestaan, of de aannemer 
van het werk recht had, om dc finale afdoening te 
vorderen, zoolang eenige werkzaamheden te verrich
ten waren, die in verband met de aanneming ston
den, de bouwkundige zeer zeker zich ontslagen kan 
rekenen van zijne taak, gcruiiiien tijd nadut de laat
ste opneming van liet werk geschied en door betui
ging van tevredenheid en bereidverklaring tot beta
ling van den aannemer gevolgd was; 

zoodat de eischer ongetwijfeld tijdens het instellen 
zijner vordering, recht had zijn honorarium te vorderen. 

Met opzicht tot het door den eischer gevorderde 
bedrag, zooals dat door hem tot vier honderd vijf
tig gulden is verminderd, overweegt de rechter, dat, 
nu aan den eischer, volgens de bestaande gewoonte 
eene belooning toekwam van zes honderd gulden, 
hij zeker gerechtigd is, om vier honderd vijftig gul
den te vorderen; 

11 
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dat, wel is waar, de gedaagde met beroep op de 
billijkheid, heeft beweerd, dat de belooning niet 
hooger behoort gesteld te worden dan op vier hon
derd gulden, daar de eischer hem door zijne gebrek
kige begrooting zeer heeft teleurgesteld, maar dat, 
bij de bestaande onzekerheid of het plan, waarnaar 
de begrooting is gemaakt, geheel is gevolgd en de 
omstandigheid, dat voor het houtwerk, oude mate
rialen zijn gebezigd, die, zooals ook door enkele ge
tuigen is verklaard, lichtelijk tegenvallen, niet blijkt, 
dat de beweerde misrekening aan den eischer is te 
wijten, hetgeen te minder aannemelijk is, als men 
in aanmerking neemt, zooals terecht door den ge
tuige V A N D E K L I N D E is opgemerkt, eene misreke
ning van vier duizend gulden op eene begrooting 
van acht duizend gulden, nauwelijks denkbaar is; 

dat hierbij nog komt, dat, volgens verklaring van 
enkele getuigen, de gedaagde nu en dan tegenbe
velen gaf, en enkele proefnemingen deed, die tot 
verhooging aanleiding moesten geven, zoodat geen 
termen bestaan, om, uithoofde van het verschil tus
schen de begrooting en werkelijke kosten, een min
der bedrag aan den bouwkundige toe te kennen, 
dan door hem gevorderd wordt, hetgeen altijd nog 
een honderd vijftig gulden beneden het hem toeko
mende is, krachtens de bestaande gewoonte. 

Op die gronden veroordeelt de Rechtbank den ge
daagde, om aan den eischer te betalen de som van 
drie honderd acht en twintig gulden twintig cents, 
met de renten daarvan ad vijf percent 's jaars sedert 
den dag der dagvaarding cn de kosten van het ge
ding, voor zoover daaromtrent nog niet is beschikt. 

OPENBARE STEDELIJKE SLACHTHUIZEN. 

In den 2<lc" jaargang van het tijdschrift Schat 
der gezondheid (in 1859), leidde Mr. W. R. B O E R 

zijn artikel Slachthuizen met de volgende woorden 
in : '/Kr zijn naar onze gedachte weinige onder
werpen, die uit het oogpunt van reinheid en open
bare orde in ons vaderland meer de aandacht ver
dienen dan dat van het dooden der voor's menschen 
voeding bestemde dieren." 

Het doel waarvoor de stichting van openbare 
slachtplaatsen (abattoirs) noodzakelijk tc achten is: 
namelijk het uit dc bebouwde kom der gemeente 
verwijderd houden van veel schadelijke stoffen, een 
voldoend toezicht op den gezondheidstoestand van 
het slachtvee en de keuring van het vleesch, alsmede 
het beperken van het vervoer der slachtdieren door 
de straten, was niet te bereiken zoolang het ge
meente-bestuur de bevoegdheid miste, de slachters 
te verplichten alleen in de algemeene slachtplaats 
te slachten. 

Hoewel het groote nut van abattoirs in onze 

voornaamste steden algemeen werd erkend, bleef de 
zaak toch zooals ze in 1859 was. 

Na veel vergeefsche pogingen van opvolgende 
regeeringen, kreeg eindelijk de zaak haar beslag door 
de wet van den 2 d e" Juni 1S75 {Stbl. n°. 95), »tot 
regeling van het toezicht bij het oprichten van in
richtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen 
veroorzaken." Art. 4 gaf aan de gemeenteraden de 
bevoegdheid om bij plaatselijke verordening te be
palen, dat er slechts één plaats in de gemeente zal 
zijn waar vee geslacht mag worden. 

Spoedig na de totstandkoming dezer wet, kwam, 
vooral in de grootste steden, het oprichten van 
abattoirs op nieuw ernstig ter sprake; alleen te 
Rotterdam zijn de goede voornemens daad geworden: 
sedert 1880 is aldaar met den bouw van eene alge
meene slachtplaats aangevangen. 

Het stichten van abattoirs nog steeds onder de 
actualiteiten behoorende, acht het Bestuur der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst het van 

genoegzaam belang, de leden der Maatschappij ken
nis te doen maken met dc Memorie van toelichting 
die bij het ontwerp, motto: '/een studie," gevoegd 
was, doch tot heden niet in de werken der Maat
schappij werd opgenomen, ü i t ontwerp, als antwoord 
op de 2° prijsvraag van 1870, "een Abattoir voor 
eene provinciestad," is door dc Maatschappij in 1S78 
bekroond, en reeds, niet eene verkorte beschrijving 
in de uitgave «bekroonde ontwerpen" opgenomen. 
De toenmalige Commissie van beoordeeling zegt in 
haar rapport: "de toelichtende beschrijving is stellig 
niet het minst verdienstelijke gedeelte van den ar
beid; ze is uitvoerig en duidelijk." 

Reden te meer voor het tegenwoordige Bestuur 
om de belofte van een vorig Bestuur te vervullen 
en de "Memorie" in de Bouwkundige Bijdragen op 
te nemen. 

De bekroonde ontwerper is de heer A . B R A N S 

te Rotterdam. 

M E M O R I E V A N T O E L I C H T I N G van het Schets
ontwerp, «eene STUDIE" van een Abattoir voor 
eene provinciestad. 

Tot voor weinige jaren waren Frankrijk en Bel
gië den overigen landen in het aanleggen van ge
meenschappelijke slachtplaatsen verre vooruit. Sedert, 
zijn vele goede inrichtingen verrezen, waaronder de 
slachtplaats te Buda-Pesth uitmunt. In ons land 
zijn tot den huidigen dag nog geene algemeene slacht
plaatsen gebouwd. Om de vereischten dezer instel
lingen grondig te leeren kennen, moet men de bui-
tenlandsche bestudeeren en bij 't ontwerpen van een 
abattoir voor onzen bodem, dien naar de nationale 
toestanden wijzigen. 

Een goede aanleg, bestaande uit verschillende op zich 
zeiven staande gebouwen, vordert een uitgebreid ter
rein, vrij en luchtig gelegen, en verwijderd van dicht
bevolkte wijken. Het moet gelegenheid aanbiedende 
meststoffen, afval enz. gemakkelijk en zonder lastig 
te zijn voor het publiek verkeer, te kunnen afvoe
ren. Goed en veel water zijn eerste behoeften voor 
reinheid en frischheid, hoofdvereischten voor een 
goed abattoir. Meestal is één algemeene in- en uit
gang voldoende en voor goede controle verkieselijk. 
Geschiedt de aanvoer van het vee, bijv. voor eene 
week benoodigd, alleen op enkele uren van den 

dag, na afloop der weekmarkt, dan is voor goede 
regeling een afzonderlijke toegang wenschelijk, die 
echter op gewone tijden wordt gesloten. Het aan
komend slachtvee moet op een voorplein of veeplaats 
verblijven, waar het aan een geneeskundig onder
zoek onderworpen wordt, en de inschrijving moet 
geschieden vóór en aleer het vee in de stallen kan 
worden toegelaten. Andere gebouwen dan voor wo
ningen of' kantoren bestemd langs den publieken 
weg te plaatsen, moet zoo mogelijk vermeden worden. 

De slachtkamers en stallen moeten ruime en luch
tige vertrekken zijn; beiden in één gebouw te ver-
eenigen (zooals het Program nut bepaalt) verdient 
gecne aanbeveling. De stallucht heeft een nadeeli-
gen invloed op het vleesch; afzonderlijke gebouwen 
voor ieder zijn beter, en het overbrengen der bees
ten uit den stal naar de slachtkamers over eene 
opene ruimte levert geen bezwaar op. De zolders 
boven de slachtkamers zijn veeltijds ingericht voor 
het droogen van huiden; die, boven de stallen zijn 
bestemd tot berging van voeder. Wanneer het be
stuur der slachtplaats dc voeding der dieren tegen 
vergoeding op zich neemt, blijven de zolders ééne 
ruimte; geschiedt do voeding door de belangheb
benden zeiven, dan dient deze ruimte door beschotten 
in kleinere afdeelingen te worden gescheiden, waarin 
ieder zijn voorraad kan bergen. 

Afzonderlijke gebouwen voor den verkoop van 
vleesch, huiden enz. bestaan bij geene van aan den stel
ler bekende instellingen. De vleeschhouwers koopen 
levend vee, dat zij aan de slachtplaats zelve, of door 
daaraan verbonden slagers laten dooden. 't Komt 
in groote steden meer en meer in zwang, dat vee
handelaars voor eigen rekening hunne beesten doen 
slachten en van uit de slachtkamers een geheel of 
gedeelte van een beest aan detail-verkoopers van de 
hand zetten. Te Mechelen, Schaarbeek en waar het 
aantal slachtlokalen het gedoogt, worden enkele, al
leen voor bergplaatsen van geslacht vee gebruikt. 
Voornamelijk geschiedt de verwijdering der gedoode 
dieren uit de slachtkamers, omdat bij de behande
ling van een volgend lotgenoot, dc warmte en uit
waseming, die daarbij ontwikkeld worden, vooral in 
den zomer zeer nadeelig op het vleesch werken. Bij 
de meeste inrichtingen vindt men het varkensslacht
huis afgezonderd van de andere slachtkamers, dam
de behandeling der varkens geheel afwijkt van die 
der runderen en van het wolvee. Het ontborstclen, 

1 1 * 



— 103 — 104 — — 105 — — 160 — 

hetzij door broeien in warm water, of door ver
heuging boven vuren, vereischt eene ruimte afge
scheiden van de slachtkamers. Het wassclien en 
bereiden der ingewanden en van afval, is liet on-
zindelijkste werk eener slachtplaats en verspreidt 
den walgelijksten reuk. De werkplaatsen voor dit 
bedrijf belmoren op eenigen afstand van de slacht
kamers verwijderd en in de nabijheid der mestvaalt 
te zijn; zij vercischen eene rijkelijke voorziening 
van koud en warm water. Aan deze werkplaatsen 
of in haren omtrek, treft men meestal de ruim
ten voor het smelten van het vet en de bereiding 
van het bloed aan. Hoewel in ons land het goede 
vet óf afzonderlijk, óf bij het vleesch, onbereid zijn 
weg direct naar de keuken vindt, wordt het in den 
vreemde veeltijds eerst gesmolten en dan in con
sumptie gebracht. Dit vet en dat van minder 
qualiteit, wordt op verschillende wijze gesmolten; 
stoomtoestellen verdienen daartoe aanbeveling. Aan 
sommige instellingen zijn tevens kaarsenmakerijen 
verbonden. De bereiding van het bloed is zeer ver
schillend: somtijds wordt het bij den mest gevoegd, 
somtijds in vaten vergaard, naar fabrieken verzonden; 
waar het op groote schaal kan geschieden, wordt 
het albumin, een product van groote waarde voor 
katoendrukkerijen, er zorgvuldig van gescheiden. Ook 
wordt het bloed niet andere bestanddeelen vermengd, 
in vormen geperst, gedroogd enz.; de stof komt dan 
in den vorm van nagebootst ebbenhout in den han
del. Het dagelijksch waterverbruik kan per beest op 
170 liters gerekend worden. 

Aan het, hoofd eener algemeene slachtplaats behoort 
een veearts als directeur geplaatst te zijn. Een of 
twee keurmeesters zijn hem meestal behulpzaam; zij 
zorgen tevens voor het inschrijven van het vee. Een 
boekhouder met de noodige klerken is, onder ver
antwoordelijkheid van den directeur, met de admi
nistratie belast. De directeur, boekhouder en een 
der keurmeesters dienen hunne woonplaats bij den 
aanleg te hebben. Eenige lokalen voor de admini
stratie cn voor het onderzoek van het vleesch, moeten 
mede aanwezig zijn. Behalve een kantoor voor den 
rijks-ontvanger en zijne beide schatters, behoort bij 
den hoofdingang eene woning voor portier of knecht 
geplaatst te worden. Het overige personeel bestaat 
uit knechten, die niet het schoonhouden cn de voeding 
der beesten belust zijn, alsmede een machinist voor de 
bediening van het stoomwerktuig ; zij wonen buiten 

de inrichting. Zeer wordt het aanbevolen het slach
ten aan de abattoirs uitsluitend te doen verrichten 
door beambten der instelling als ondergeschikten 
van den directeur. Opmerkelijk is het dat, waar het 
dooden van het vee aan de eigenaars wordt toege
staan, de slachthuizen zeer verwaarloozen. Stallen 
voor de paarden en luifels voor de wagens der be
langhebbenden worden aan vele slachtplaatsen aan
getroffen. Door het toenemend gebruik van paar-
denvleesch is het noodig geoordeeld, aan het in 
dit jaar voltooide abattoir te Antwerpen, voor het 
slachten van paarden, een afzonderlijk slachthuis te 
bouwen. IIet slachten van ziek en verdacht vee moet 
niet in de gewone slachtkamer worden verricht. 

Algemeen Grondjjlan. 

De vorm, ligging en grootte van het terrein zijn 
overeenkomstig de gegevens van het Programma. Het 
terrein wordt voorondersteld, omringd te worden door 
een park of groot plein, met boomen beplant cn van de 
bebouwde stad te zijn gescheiden. Dit plein is dat waai
de wekelijksehê veemarkt wordt gehouden. Aan dit 
plein is het front gelegen. In het midden verheft 
zich het woon- en administratiegebouw. Westelijk 
en oostelijk van genoemd gebouw vindt men de 
hoofdingangen. De middenopening, breed 0 M . , is 
voorzien van draaibare ijzeren hekwerken, aan beide 
zijden door met dierenriguren versierde pijlers in
gesloten. Een dezer pijlers dient voor portierswacht
huisje; de andere voor toegang, wanneer het midden-
hek gesloten moet zijn. De oostelijke toegang dient 
uitsluitend voor aanvoer van vee, waarbij de vee
plaats tot het keuren, inschrijven en schatten gelegen 
is. Voorts bevinden zich op het voorterrein: ten 
westen de woning van den portier en ten oosten 
het kantoor van den Rijks-ontvanger. De slacht
kamers met de stallen cn het verkoopgebouw liggen 
vereenigd in het midden van den aanleg; rondom 
zijn ze geheel vrij, en op een afstand van ± 15 M . 
van de overige gebouwen en van den publieken 
weg verwijderd. De stallen zijn door open plaatsen, 
ter breedte van 0,50 AI., van de slachtlokalen ge
scheiden. De laatsten grenzen allen aan eene gemeen
schappelijke, luchtige bewaarplaats voor het geslachte 
vee, met welke bewaarplaats het verkoopgebouw 
tevens in verbinding staat. De overige gebouwen 
en bijbehoorende inrichtingen zijn op het achter

gedeelte van het terrein aan het water ontworpen 
en zoodanig aan afgeheinde open plaatsen gesteld, 
dat alle onaangename werkzaamheden kunnen ge
schieden, zonder hinderlijk te zijn voor het verkeer 
aan de slachtplaats of nadeelig voor de slachtkamers. 

Aan de oostelijke en westelijke afsluitingsmuren 
zijn de luifels voor voertuigen der slachters aange
bracht. Van den reservestal is een gedeelte voor stal
ling hunner paarden bestemd. Onder deze luifels 
kunnen de huiden ter bezichtiging worden uitge
spreid. Hij iedere afdeeling zijn de noodige priva
ten en urinoirs, en bovendien bij de afsluitingsmu
ren tegenover de achter-dwarsstraat nog tv\ee af
zonderlijke gebouwtjes voor het algemeen geplaatst. 
De gebouwen tot bereiding van vleesch enz. en de 
mestvaalten zijn door een net van rails (enkel spoor) 
niet de slachtkamers en stallen verbonden; op de 
open plaatsen tusschen de laatstgenoemde gebouwen 
ligt echter dubbel spoor. 

De inrichting der slachtkamers maakt het gemak-
kolijk de gedoode dieren naar de afdeeling der be
waarplaats, die bij iedere slachtkamer behoort, over 
te brengen. In het midden der bewaarplaats ligt, 
tusschen dc afscheidingen, in de lengte van het ge
bouw, een dubbel stel rails, dat naar het verkoop
gebouw en ile achter-dwarsstraat voert. 

Slachthuis. 

De ontwerper is overeenkomstig de volgorde van 
het Programma te werk gegaan, en heeft de slacht
kamers voor de vier soorten vee in één gebouw 
vereenigd. Ware dit niet bepaald, dan zou hij die 
voor varkens, met hunne stallingen, op het achter-
terrein afzonderlijk geplaatst hebben, zooals dit ver
der wordt aangegeven, en de twee slachtkamers 
doen vervallen, of voor ander slachtvee bestemd 
hebben. 

Aan de open plaatsen, die de stallen van het 
slachthuis scheiden, zijn de slachtkamers, binnenwerks 
8.65 M . breed en 5.80 M . diep, met eene der lange 
zijden, gelegen. Deze ligging en afmeting zijn aau-
genomen, om in iedere slachtkamer voor runderen 
gelijktijdig twee beesten te bewerken, zonder dut de 
slagers elkander in het werk bemoeielijken. Ook voor 
de andere soort slachtkamers zijn deze plaatsing en 
maat niet af te keuren. 

Elke slachtkamer heeft aan de open plaats twee 

dubbele deuren niet bovenvensters. Deze liggen naar 
het oosten of westen. De deuren draaien naar 
buiten open; de bovenpaneelen zijn ii jour en van 
daar achter schuivende blindjes voorzien. De vensters 
zijn met tuimelramen ingericht. Een flink overstekend 
dak keert de morgen- en avondzon uit de kamers 
In de zolderingen zijn nader te regelen openingen 
aangebracht, die met de raam- en deuropeningen 
eene krachtige luchtstrooming verzekeren. De zolder
ruimten dienen uitsluitend om de koelheid en frisch-
heid der kaniers te bevorderen ; naar de ondervinding 
zijn die niet noodig tot het droogen van huiden, 
omdat inlandsche huiden niet gedroogd, maar ge
zouten worden. De slachtkamers hebben allen ge
meenschap met een afgescheiden gedeelte van de 
bewaarplaats voor vleesch. De vloeren liggen afwa
terend naar de zinkputten, nabij den gootsteen, 
welke in iedere kamer tusschen de beide buiten
deuren is geplaatst, en waarboven de waterkraan en 
waterslangen zich bevinden. De verdere inrichtingen 
der kamers verschillen naar de veesoort waarvoor zij 
bestemd zijn. 

a. V o o r r u n d e r e n . Bij de slachtkamers voor 
deze soort zijn in het midden der vloeren, voor elke 
buitenopening, ringen aanwezig, waaraan het te 
slachten rund wordt vastgemaakt; zij zijn op zoodanigen 
afstand van den omtrek, dat bij het draaien van 
het rund rondom den ring niemand gevaar heeft 
beklemd te raken. Bij iederen ring is eene zinkkoiu, 
om het bloed op te vangen, van twee emmers voor
zien; de eerste ontvangt het waardehebbend bloed 
en wordt weggenomen om het overige, en den afval 
voor de mestvaalt bestemd, in den tweeden emmer 
te vergaiiren. Na het verwijderen der beide emmers, 
kan de kom door water gereinigd worden, hetwelk 
naar het riool wegvloeit. Vergaart men het bloed 
voor albumin-bereiding, zoo wordt het bruikbare 
bloed op platte, ronde, zinken schotels met 5 c .M. 
hoogen rand opgevangen; alsdan kan de eerste em
mer van de zinkkom vervallen. Vrij van de zolde
ring zijn twee draagbalken aangebracht, 4.35 M . 
hoog boven den vloer en 1.75 M . hart op het hart 
uit elkaar; zij gaan door tot aan den middengang 
der bewaarplaats. Een windas en vvindwerktuig, 
door een ketting zonder eind te bewegen, zijn on
geveer boven den ring aan de draagbalken verbonden, 
en dienen om het gedoode dier op te hangen en 
verder te behandelen. Het rund gereed zijnde, wordt 
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aan een verplaatsbaren dwarsbalk of vervoeras met rol
len overgenomen, welke bet verplaatsen naar de bewaar
plaats gemakkelijk maakt. De hoogeligging der balken 
laat toe om bet rund zoo hoog op te halen, dat men 
er vrij onder door kan gaan. Langs de beide korte 
zijden der slachtkamers zijn twee hooge vleesehhaken 
aangebracht. Dc losse slachttafels of banken zijn in 
de hoeken der kamers, tegen den buitenmuur te 
plaatsen. De benedengedeelten der doorgangen naai
de bewaarplaats, worden met draaiende deuren ge
sloten, dc bovengedeelten niet luiken, welke zooveel 
opschuiven dat de vervoerassen kunnen passeeren. 

b. V o o r k a l v e r e n . De inrichting der slacht
kamers voor kalveren verschilt weinig van die der 
runderen. Dc ringen in den vloer zijn hier over
bodig, daar de kalveren op slachtbanken gedood 
worden; het bloed wordt in emmers opgevangen; de 
windas en het windwerktuig kunnen door VVcstons-
tafels vervangen worden, welke boven de losse slacht
banken aim de draag- en raveel-balken verbonden zijn. 
De rolassen kunnen tot vervoer van twee kalveren 
naar de bewaarplaats dienen. 

c. V o o r w o l vee. De slachtkamers voor schapen 
komen in inrichting weder veel overeen met de 
voorgaanden; de mindere zwaarte dezer dieren maakt 
het gebruik van takels en vervoerassen overbodig. 
Dij dc draagbalken kunnen de noodige hangijzers 
aangebracht worden voor het ophangen. 

d. V o o r v a r k e n s . Voor deze diersoort wordt 
eene gewijzigde inrichting der slachtkamers vereischt, 
zooals reeds hiervoren gezegd is. Om echter aan het 
Programma te voldoen, zijn de beide slachtkamers 
voor de varkens als volgt ingericht. 

In het midden van iedere kamer staat een ijzeren 
broeiketel, waarvoor het benoodigde koud- en warm 
water door pijpleidingen wordt aangevoerd, en waarin 
het inmiddels gedood e dier geheel wordt onderge
dompeld, totdat het haar loslaat. Lichte varkens wor
den uit de hand, zwaardere soorten met. takels in en 
uit dc ketels gelicht. Het koude water komt uitliet 
algemeene reservoir, het warme uit dat in het ketel
huis, alwaar het water verhit wordt. Tot het out-
borstelen zijn aan weerszijden van den broeiketel 
tafels geplaatst, waarop het varken geplukt, schoon 
geschrapt en afgespoeld wordt, waarna het aan een 
der buitenste draagbalken, aan een kromhout gehan
gen, verder behandeld wordt. Het vervoeren naar 

de bewaarplaats geschiedt aan takels met rollen over 

een hangend gekoppeld spoor. In de beide hoeken 
bij tien buitenmuur zijn losse tafels geplaatst, voor 
enkele werkzaamheden onmisbaar. 

De bewaarplaats voor het geslachte vee is een ruim 
lokaal, lang 35,05 M , breed 15,- M , hoog 8.30 M . 
In de lengte loopt een gangpad van 4 meter breedte, 
waaraan tie afdeelingen der slachtkamers uitkomen. 
Door dezen gang wordt het vleeseh over een dubbel 
spoor aan de noord-dwarsstraat afgeleverd, of ter we
ging of verkoop naar het aan de zuidzijde grenzende ver
koopgebouw vervoerd, liet lokaal heeft hoog geplaatste 
licht- en lucht vensters in tic oost-, west- en noord-
gevels. Het overstekende dakschild, langs de oost- en 
westzijde, belet het binnendringen der zonnestralen. 
Door het regelen der vensters en der openingen in 

I de zolderingen kan eene sterke luchtspuiïng verkre
gen worden. Iedere afdeeling, bij elk der slacht
kamers behoorende, is door een houten schotwerk, 
hoog 2,'20 M . , ingesloten en in tweeën verdeeld. De 
verdere verdeeling hangt af van het aantal vleesch-
houwers, die van de slachtplaats gebruik maken, en 
van den omvang hunner zaken, hetgeen uit de op
gaven van het' Programma niet is af te leiden, en 
voor iedere stad aanmerkelijk verschilt. 

Behalve de draagbalken, die uit de slachtkamers 
in dc afdeelingen uitloopen, zijn overeenkomstig de 
behoeften van de soort van vee, waarvoor de afdee
lingen bestemd zijn, de noodige vleeschhaken aan
wezig. Voorts zijn er aan de noordzijde van het 
slachthuis vertrekken voor den opzichter en de slagers, 
bergplaatsen voor gereedschappen, en trappen naar 

|j de zolders. Tot het plaatsen van het waterreservoir, is 
het portaal der bewaarplaats hooger opgetrokken. 

Stallingen. 

Aan beide zijden van het slachtgebouw worden, 
I gescheiden door open plaatsen, de verlangde stallin-
j gen gevonden voor het vee dat in de overstaande 

slachtkamers geslacht wordt. De afmeting van eiken 
ji stal komt overeen met die der kamers en is tusschen 
|i vloer cn zoldering hoog 4 M . 

Iedere stal heeft een dubbel deurkozijn, met naar 
buiten draaiende deuren, en ontvangt door een vier
tal gekoppelde, hooggeplaatste vensters het daglicht. 

De deuren en vensters zijn van luchtopeningen 
voorzien, waardoor met den luchtkoker, door den 
zolder buitendaks, dc luchtverversching zonder nadeel 

voor het vee kan geregeld worden. De staanplaatsen 
voor het vee zijn aan weerszijden van een gangpad, 
tegen de scheidingsmuren ingericht; en aan het einde 
van het gangpad, tegenover den toegang, is de goot
steen met waterkraan en slang aanwezig. Elke rij 
staanplaatsen is bij tien ijzeren draagstijl in tweeën 
gescheiden, zoodat er in ietleren stal vier afdeelingen 
voor het vee der verschillende slachters voorkomen. 

De rundvee-stallen kunnen elk 12 stuks runderen 
opnemen. Langs tie dwarsmuren zijn dc krebben met 
ringen cn dc ruiven aangebracht. De vloerbodems der 
staanplaatsen liggen 'In hellende naar eenigszins ver
diepte greppels, aan beitle zijden van het middenpad; 
zij voeren de vloeistoffen naar de zinkputten bij tien 
gootsteen. De afdeelingen in de stallingen voor kal
veren kunnen ieder 8 ii 10 stuks, of te zamen 64 a, 80 
kalveren, bergen. De afdeelingen zijn door hekwerk 
ingesloten en hebben geen vaste voeder- of drinkbak
ken noodig, daar hel voeder dezer beesten in emmers 
wordt toegediend. Een zinkput, in 't midden der 
afdeeling, neemt tic vloeistoffen, o a. de aalt, op. 

De schapen-stallingen kunnen te zamen SO a 100 
schapen bergen; zij zijn mede door hekwerk in 8 
afdeelingen verdeeld. Tusschen elke twee afdeelingen 
is de scheiding met ruiven en ijzeren drinkbakken. 
De vloeren der staanplaatsen liggen vlak, daar het 
stroo de vochten genoegzaam absorbeert. Destallen voor 
varkens zijn in 8 afdeelingen verdeeld, mede door hek
werk gescheiden en kunnen te zamen 40 a 50 beesten 
bevatten. Langs de middenpaden zijn de voedertrog
gen met draaiende kleppen zoodanig geconstrueerd, 
dat deze eene gemakkelijke vulling toelaten en het 
morsen der varkens beletten. De vloeren zijn sterk 
hellende naar de greppels, welke aan het middenpad 
liggen, de vloeistoffen opnemen en naar de zinkputten 
afvoeren. 

De trappen tot toegang naar de zolders zijn nabij 
de achter-dwarsstraat gelegen. Over de geheele lengte 
van elk stalgebouw loopt een gangpad, breed 1.70 
M. Daarom ligt een gelijk aantal afdeelingen, als 
er in de stallingen zijn, tot berging voor het voeder 
van de verschillende slachters. De korte tijd dien 
het vee aan eene slachtplaats blijft, maakt dat er 
slechts weinig bergruimte voor voeder vereischt wordt. 
Voor kalver- en varkensvoeder kan de zolderruimte 
bijna geheel gemist worden, omdat het beter is dit 
voeder dagelijks versch aan te voeren. Alleen het 
hooi voor runderen en schapen, benevens legstroo 

voor alle soorten van vee, moeten op de zolders in 
voorraad aanwezig zijn. Aan tic gangpaden zijn boven 
iedere stalling openingen in tie vloeren, met luiken 
afgedekt; door deze openingen wordt het hooi en 
stroo in de stallen gelaten. Do gelegenheid om voor
raad op te doen, bestaat aan de achter-dwarsstraat; 
hiervoor is het zolderkozijn met deuren ingericht en 
van een hijschbalk voorzien. 

Verkoopgebouw. 

Aan de zuidzijde van, en aan het slachthuis ver
bonden, vindt men het gebouw voor verkoop van 
vleeseh, huiden enz. Dit gebouw heeft drie lokalen: 

a. Een m i d d c n-1 o k a a 1, waar koopers en ver-
koopers onderhandelen, en waar het vleeseh, tlat uit 
de aangrenzende bewaarplaats komt, gewogen wordt. 

b. Een w e s t e l i j k zij l o k a a l , 't welk dient 
tot opslag van het verhandelde vleeseh, vanwaar 
't verder wordt afgeleverd. 

c. Een o o s t e 1 ijk z ij 1 o k a a 1, 't welk bestemd 
j is voor het afrekenen der koopers. 

De huiden komen niet in het verkoopgebouw, maar 
blijven op de plaats cn kunnen, onder dc luifels uit
gelegd, bezichtigd en van daar direct worden afgeleverd. 

Administratiegebouw en tooningen. 

De kantoren hebben hun ingang tegenover het 
verkoopgebouw. Links van het portaal heeft men de 
directeurskamer met laboratorium, tot onderzoek van 
het vleeseh, benevens een vertrek voor de keurmeesters, 
niet afzonderlijken toegang bij de vceplaats. Rechts 
van het portaal is het administratiekantoor, met eene 
kamer voor den boekhouder. Het woonhuis van den 
directeur, voor bijzonder gebruik toegankelijk van 
het plein, heeft binnendoor met het daarachter ge
legen administratiegebouw gemeenscha]). Het bestaat 
uit twee woon- en één zolderverdieping; beneden 
twee woonkamers, keuken met daaronder gelegen 
kelder; boven vier slaapkamers, één badkamer en voorts 
alle gemakken, welke in een goed huis niet mogen 
ontbreken. Westwaarts van het woonhuis is een deel 
van het terrein voor tuin afgezonderd, oostwaarts eene 
open plaats bij den keuken, niet berghokken voor 
brandstoffen enz., afgescheiden. 

Van het administratiegebouw zijn de beide zij
vleugels hooger opgetrokken, tot woningen voor den 
boekhouder cn voor een keurmeester. Elke woning 
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heeft een afzonderlijken toegang en bevat drie kamers, 
keuken, kelder, zolder enz, 

Het kantoorgebouwtje, voor de ontvangst der be
lasting, heeft één vertrek voor den ontvanger en één 1 

voor de schatters, welke vertrekken door eene deur 
met elkaar gemeenschap hebben, benevens een portaal 
voor het belanghebbend publiek. Dc portier heeft 
in een gebouwtje, van gelijke grootte als Int voor
gaande, zijne woning: deze bevat een woonkamer met 
slaapvertrekje, een keukentje en een zolder, waarop 
een slaapkamertje voor kinderen, liet gewaagde 
vertrek voor een policieagent is in hetzelfde gebouw, 
afgezonderd van de woning, met vrijen ingang. 

Inrichtingen tot bereiding van vleesch, vel, 
bloed, ingewanden, pens, enz. 

In het Programma ontbreken de gegevens om den 
omvang, welke deze bedrijven aan de slachtplaats 
moeten innemen, te bepalen. 

Het bereiden van vleesch, door zouten, droogen 
en rooken, het maken van worst en dergelijke, zijn 
werkzaamheden, die, zonder hinderlijk of schadelijk 
te zijn voor dc gezondheid, bij eerlijke slachters op 
daarvoor geschikte plaatsen aan huis kunnen geschie
den ; slechts in bijzondere gevallen, in steden, waar 
hel verduurzamen van vleesch tot verzending op uit
gebreide schaal plaats heeft, zou het wenschelijk zijn 
daarvoor aan de slachtplaats goede inrichtingen te vin
den. Het smelten van vet, het bereiden van bloed, pens 
en ingewanden moeten echter in de dieht-bewoonde 
gedeelten der stad geweerd en aan de slachtplaats 
verricht worden. Het is van invloed op de bewer
king dier stoffen, of zij voor gezamenlijke rekening 
der slachters, of door ieder hunner afzonderlijk, of 
door pachters geschiedt. Pij dit ontwerp is aange
nomen, dat 's wekelijks gemiddeld 40 runderen, 00 
kalveren, 80 schapen en 00 varkens geslacht worden, 
en dat het vet door é é n, de pens, ingewanden en 
dergelijke door t w e e, 't bloed door é é n pachter 
gepacht worden. 

men rekent dat een derde van het vet van het hier
boven vermelde aantal vee voor het smelten bestemd 
is, dan zal er 's wekelijks + 1000 K.(J. moeten ver
werkt worden. Hiertoe zijn twee ketels voldoende: 
de eene voor het behandelen van beter-, de andere 
voor vet van minder qualiteit. Het ruwe vet wordt 
op den bovensten zolder in de ketels gestort en door 
inwerking van stoom gesmolten, daarna door en iu 
bakken overgehaald. Jlet gesmolten vet wordt inden 
kelder in vaten opgevangen. De daarbij ontwikkeld 
wordende gassen, worden naar den schoorsteen van 

Vetsmelterij. 

De vetsmelterij heeft twee aan elkander gebouwde 
ruimten, elk met twee zolder- en één kelderverdie
ping. De eene helft dient voor bergplaats van ruw 
eu gereed vet, alsmede voor afval; de andere helft, 
op den hoek gelegen, voor eigenlijke smelterij. Indien 

het machinegebouw gek de benoodigdc stoom 
wordt door eene leiding uil het ketelhuis aangevoerd. 

I'enten}. 

Voor de werkzaamheden van dit bedrijf zijn twee 
ruime, luchtige lokalen, hoog van verdieping, in een 
rondom vrij staand gebouw met overstekende dak
schilden, ontworpen. Ieder lokaal heeft een ketel tot 
het koken der korte deelen, eenige haken langs de 
wanden en verdere losse gereedschappen. Onder een 
afdak, langs dén westelijken afsluitingsin uur, worden 
de ingewanden schoongemaakt. De mest wordt door 
een greppel, onder dc stoeltafels, langs den muur 
geplaatst, naar de mestbergplaats gevoerd. Het be-
noodigd heet water wordt door eene leiding uit het 
ketelhuis geleverd. In dc nabijheid zijn bergplaatsen 
voor brandstoffen. 

Bloedbehandeling. 

Het aantal runderen, dat aan het hier bedoelde 
abattoir geslacht wordt, is te gering om met voordeel 
dc albuminbereiding aan den aanleg te doen plaats 
hebben. Hierom is gerekend wel het bloed voor dit 
doel te verzamelen, doch het tot veidere bereiding 
naar elders te zenden, zooals dit in België aan vele 
slachtplaatsen geschiedt. Het lokaal hiervoor bestemd, 
moet 's winters verwarmd kunnen worden. Het heeft 
langs de muren rekken om de schotels tc plaatsen, 
waarin het bloed in de slachtkamers is opgevangen. 
Het inmiddels dik geworden bloed, de zoogenaamde 
bloedkoeken, worden tot dobbelsteenen gesneden, en 
het bloedwater (scrum) zorgvuldig van de schotels 
afgetapt en in vaten vergaard ter verzending. Het 
overblijvende bloed en dat van klein vee, vooralbu-
min-bereiding minder geschikt, wordt door bijvoeging 

van heterogene bestanddeelen tot mest voor den land
bouw dienstig gemaakt. 

Privaten. 

Behalve de privaten en pissoirs in of nabij de ver
schillende gebouwen, zijn nog twee vrijstaande ge
bouwtjes, voorzien van deze gemakken, op het voor
terrein, tegen de beide afsluitingsmuren, aanwezig. 
Zij zijn voornamelijk ten dienste van het publiek, als 
kooplieden, veedrijvers en vreemden. 

Mestvaalten. 

Hoewel een mestvaalt van de ontworpen grootte, 
welke slechts eenmaal per week behoefde geruimd te 
worden, voldoende zou zijn, beeft men echter gemeend, 
twee afzonderlijke mestvaalten te moeten aanleggen, 
daar sorteeiïng der mestspecic hare waarde vermeer
dert. Deze mestvaalten, aan het water gelegen, zijn 
van ver-overstekende dakschilden tot keering der zon, 
en in de wanden van openingen tot doorspuiïng der 
lucht voorzien. Aan de waterzijde is gelegenheid 
den mest gemakkelijk in vaartuigen tc laden. 

Machinegebouio. 

Het machinegebouw, dienende om het water in 
het reservoir naar boven tc pompen en om den aan
leg van het noodige water en van stoom te voorzien, 
heeft drie vertrekken: één voor de pompwerktuigen, 
één voor den stoomketel en één voor de kolenbergplaats, 
l ie t reservoir, dat het koude water naar alle deelen 
van het abattoir voert, ligt boven het portaal van de 
bewaarplaats voor vleesch. Volgens het Programma 
is er welwater, voor drinkwater geschikt, op het ter
rein te bekomen ; de ontwerper acht het beter wel
water in het reservoir op te voeren, in plaats van 
kanaalwater, dat alleen te gebruiken is voor reiniging. 
Het koud-water-reservoir heeft een inhoud van 20,000 
liters. Voor het aangenomen aantal vee, de woningen 
en kantoren zijn dagelijks gemiddeld 7500 liters water 
bcnoodigd. In het ketelhuis staat het reservoir voor 
heet water, inhoudende 4 M ' . Door stoom wordt dit 
water op den vereischten warmtegraad gebracht. Het 
heet water voor dc varkensslachtkamer, voor dc stallen, 
alwaar het voor voeder-bereiding noodig is, en voor 
de penserij wordt uit dat reservoir verstrekt. De 

m. X X V I . 

ketels zijn tevens ingericht om den stoom voor de 
vetsmelt-toestellen te leveren. 

Reservestal. 

Bij den aanvoer van buitengewoon veel slachtvee, 
bestaat er gelegenheid dit in den reservestal op te 
nemen. Dc inrichting van deze stallen en de lucht-
verversching is gelijk aan die der overige stallingen; 
doch de afscheidingshekken zijn verplaatsbaar, ten 
einde de staanplaatsen, zoo noodig, voor runderen, 
kalveren, schapen of varkens in te richten. De ver
langde pompen, voor drinkwater kunnen vervallen; 
het water uit het algemeen reservoir is daartoe ge
schikt. Op het voorterrein, tegen dc stalgebouwen, 
zijn twee steenen drinkbakken voor het aankomend 
vee, en voorts zijn bij den aanleg 0 drinkkninen voor 
nicnschen aanwezig. 

Inrichtingen in het Programma niet 

opgegeven. 

Het Programma laat voorts aan het oordeel van 
den ontwerper over, al wat daarin niet nader is be
paald. Van deze vrijheid is reeds gebruik gemaakt, 
door eene bewaarplaats voor vleesch cn twee woningen 
voor beambten in te deelen. Dc ontwerper heeft 
tevens, waar dit naar zijne inecning niet wenschelijk 
was, in enkele punten het Programma niet letterlijk 
gevolgd. Hoewel het geene aanbeveling verdient, de 
huiden aaii de slachtplaats te bewaren, zoo maakt 
de verkoop van dit artikel, aan den aanleg eene berg
plaats onmisbaar om huiden van hoogstens één week 
op te slaan. 

Deze bewaarplaats is iu liet gebouw op het achter-
terrein aan den oostelijken afsluitings-muur, met eene 
berging voor zout, daar dc huiden, zelfs voor dien 
korten tijd, niet ongezouten zijn goed te houden, 
l iet overige gedeelte van bedoeld gebouw dient tot 
bergplaats van het overige materieel van het abattoir. 
Naar opvatting van den ontwerper, mogen afzonder
lijke gelegenheden om ziek en verdacht vee, alsmede 
om paarden af te maken, niet ontbreken. Daarvoor 
is het gebouw aangewezen, dat bij het veroorloven 
van meer afwijkingen van het Programma, tot 
varkensslachterij en stalling zou zijn ingericht. De 
inrichting dezer slachtkamers en stallingen verschilt 
weinig van de vroeger omscli reven e. Eindelijk zijn 
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tegen den oostelijken en den westelijken afsluitings
muur luifels aangebracht voor de voertuigen der slach
ters en andere belanghebbenden. Deze zijn tevens 
dienstig om bij het verhandelen der huiden enz., deze 
aldaar ter bezichtiging te stellen. De vaste afvalstoffen 
en faecaliën worden aan het abattoir zooveel mogelijk 
uit de riolen teruggehouden. Het regen- en spoel
water wordt naar 't kanaal afgevoerd, terwijl het 
rioolwater uit de slachtkamers en stallingen afzonderlijk 
wordt opgenomen en in groote, gemetselde zinkputten 
gefiltreerd. 

Het schetsontwerp is in S teekeningen uitgewerkt. 
De ontwerper heeft zich voorgesteld den bouw in 

baksteen, met gebruikmaking van natuurlijken steen 
voor sommige constructieve bouwdeelen en versierin
gen. Hij heeft aan ieder gebouw iu 't bijzonder en 
aan de verschillende gebouwen in 't algemeen, een 
eenvoudig en waardig karakter trachten te geven, 
overeenkomstig hunne bestemming. — De materialen 
voor en de samenstelling van de onderdeelen, hebben 
grooten invloed op de deugdelijkheid van een abattoir: 
zij dienen derhalve met overleg gekozen te worden. 

Eene volledige uitwerking der details is, om haren 

uitgebreiden omvang, achterwege moeten blijven en 
hierboven slechts met enkele woorden aangestipt. 
Abattoirs voor eene niet aangeduide plaats te ont
werpen, heeft eigenaardige moeilijkheden, daar lokale 
belangen en gebruiken, even als de wijze van beheer, 
die men bij de exploitatie dezer inrichtingen wenscht te 
volgen, verschillende eischen stellen. Om deze redenen 
heeft dc inzender gemeend door eene uitvoerige be
schrijving zijn ontwerp te moeten verduidelijken, en 
de overwegingen kenbaar te maken, die hem na on-
derzoek, geleid hebben tot de keuze der verschillende 
inrichtingen, ten einde uit het gevraagde aantal tee
keningen het plan te doen beoordeelen. 

P. S. Dc eerste gedachte van den ontwerper was 
het verkoopgebouw vrij van het slachthuis tc plaatsen, 
doch om dc opgegeven grootte van het terrein kon 
daaraan geen gevolg worden gegeven. Aan de noord
zijde van het woonhuis des directeurs is, boven 
het lage middendeel van het administratiegebouw, 
eene wijzerplaat, als die aan het front aan 't plein 
gedacht; een uurwerk voor beide wijzerplaten kan 
op den zolder van het woonhuis geplaatst worden. 

Gemeentewerken te Dordrecht, 
door J . A . V A N D E K K I . O E S , Directeur der Gemeentewerken aldaar. 

V. Hel Gymnasium. 

Bij artikel G der wet van 28 Apr i l 1S70 (Staats
blad No. 102) tot regeling van het Hooger Onderwijs, 
welke wet, ingevolge Koninklijk Besluit van G Mei 
1877 {Staatsblad No. 101), op 1 October 1877 in 
werking trad, werd aan dc gemeenten, wier bevolking 
20,000 zielen te boven gaat, de verplichting opgelegd 
om een gymnasium op te richten. 

Van die verplichting kan, krachtens het derde lid 
van dat wetsartikel, door den Koning vrijstelling wor

den verleend, bijaldien voor een gymnasium op wei
nig bezoek mocht te rekenen zijn. 

Ingevolge artikel 7 der boven aangehaalde wet, 
zooals dit nader werd gewijzigd bij de wet van 7 Mei 
1878 (Staatsblad No. 33), wordt het onderwijs aan 
de gymnasiën gegeven in een zesjarigen cursus, doch 
staat het aan besturen van gemeenten als de boven
bedoelde, met toestemming des Konings, vrij, gym
nasiën met vierjarigen cursus op te richten, die den 
naam van progymnasiën dragen. 

Dc Gemeenteraad van Dordrecht, van nieeningdat 
het belang dier gemeente medebracht aldaar een gym

nasium met zesjarigen cursus in het leven te roepen, 
besloot daartoe in zijne zitting van 20 Augustus 1878 
en bepaalde toen tevens, dat daartoe een nieuw ge
bouw zou worden gesticht op een gedeelte van het 
tot uitbreiding der bebouwde kom bestemde terrein, 
gelegen tusschen den Singel en den weg achter *s Lands-
werf (nu Cornelis de Wittstraat). 

Het tot den bouw bestemde terrein is gelegen aan 
laatstgenoemde straat en heeft eene lengte van 35.50, 
bij eene breedte van 2S.G0 meter. 

Daar dit, voor zoover mij bekend is, het eerste 
gymnasium is, dat na de invoering van bovenbedoelde 
wet geheel nieuw werd gebouwd, en bij het maken 
van het ontwerp te rade is gegaan met — cn de 
goedkeuring is verkregen van — de verschillende 
autoriteiten, aan wier oordeel het moest worden 
onderworpen, alvorens tot de uitvoering kon worden 
overgegaan, heb ik het belangrijk genoeg geacht om 
het aan de redactie der Bouwkundige Bi/drayen ter 
opname in dit tijdschrift aan te bieden. 

Onder bovenbedoelde autoriteiten heeft de heer 
Inspecteur der gymnasiën, Dr. .1. G. VAN E Y K K N , te 
's Gravenhage, in dc eerste plaats aanspraak op mijn 
beleefden dank voor de verschillende raadgevingen, die 
hij mij op de meest welwillende wijze heeft verstrekt. 

Het Dordtsche Gymnasium bestaat uit een tweehoog 
middengebouw, aan drie zijden omringd door éenhoogc 
zijgebouwen. Een dezer laatste bevat dc woning 
van den portier, die, hoewel onder één dak gelegen 
met de schoollokalen, daarmede geene de minste ge
meenschap heeft. Daardoor wordt voorkomen, dat, 
bij eventueele besmetting van de portierswoning door 
de eene of andere ziekte, de school, ingevolge de be
palingen der wet op dc besmettelijke ziekten, zou 
moeten worden gesloten, een geval, dat bij andere 
inrichtingen van dcrgelijkcn aard is voorgekomen. 

Het gebouw is, buitenwerks op de opgaande muren 
gemeten, lang 35.50 M . , en breed, behalve de uit
sprongen van 1.89 M . in den voor- en van 5.12 M . 
in den achtergevel, 13,91 M . De lengte der zijgevels, 
buitenwerks op de opgaande muren gemeten, is 19.03 M . 

Het middengebouw bevat: op den beganen grond 
de vestibule, groot 0.10 bij 4.50 M . ; links daarvan 
de kamer van den rector, groot 5,17 bij 5.66 M . ; 
rechts dc kamer van den portier, tevens wachtkamer, 
groot 5.17 bij 4.08 M . ; en eene bergplaats, groot 5.17 
bij 1.48 M . ; daarachter deu gang, breed 2.50 M . ; 
op dc verdieping in het midden de vergaderkamer 

der curatoren, groot 6.10 bij 6.00 M . ; aan weerszij
den daarvan de leerzalen voor de beide hoogste 
(5° en 6C) klassen, ieder groot 5.17 bij 5,66 M . ; 

daarachter den gang, breed 2.50 M. , met twee afge
schoten lokalen voor bergplaats en latrinen. 

Het achtergebouw bevat: de twee leerzalen voor de 
beide middelste klassen (3C en 4C), ieder groot 6,89 
bij 6.00 M . , waartusschen de trapruimte, met uitgang 
naar de speelplaats. 

Het rechterzijgebouw bevat: de leerzaal voor de 
2 3 klasse, groot 7.73 bij 6.00 M . ; een kabinet voor 
physica en natuurlijke historie, groot 5.00 bij 6.00 
M . ; dc leerzaal voor natuur- cn scheikunde, groot 
7.00 bij 6.00 M . ; daarlangs gang en latrinen ter 
breedte van 2.50 M . , inet uitgang naar de speelplaats. 

Het linkerzijgebouw bevat: do leerzaal voor de 
l c klasse, groot 7.73 bij 6.00 M . ; de kamer voor de 
docenten, groot 5.00 bij 6.00 M . ; verder gang en 
latrinen als in den rechtervleugel, benevens de woning 
van den portier. 

In den scheidingswand tusschen de leerzaal der 
l c klasse cn dc kanier der docenten, is aangebracht 
eene 2.50 M . wijde deuropening, met schuifdeuren 
afsluitbaar. Daardoor kan, bij ontstentenis van een 
der docenten, eene der overige klassen naar de do-
centenkamer overgebracht worden, om aldaar te zamen-
gevocgd met dc l c klasse, onderwijs tc ontvangen. 

Dc woning van den portier bestaat uit een woon-
en slaapvertrek, groot 4.66 bij 4.27 M . ; daarnaast 
voert ccn trap naar den zolder; verder is er eene 
keuken, groot 3.50 bij 2.50 M . ; daarnaast het pri
vaat; een voorportaal, groot 1.20 bij 2.50 M . , met 
uitgang in den zijgevel van het gebouw en ingang 
naar den kelder. De kelder is groot 4.63 bij 2.50 M . , 
de zolder 6.89 bij 6.00 M . 

De verdiepinghoogtc van den beganen grond van 
het middengebouw is 4.00 M . , van bovcnkant-vloer 
tot bovenkant-vlocr. Dc lokalen op de verdieping 
en al de schoollokalen in dc zijgebouwen zijn 4.50 M . 
hoog tusschen vloer en plafond. 

Dc vloer op den beganen grond ligt 0.72 M . boven 
de straat. Die der portierswoning 1.08 M . boven de 
straat. Dc verdiepinghoogte dezer laatste is 3.75 M . , 
zoodat de zolder daarboven 1.13 M . borstwering heeft. 

Wat aan de beschrijving van de iudeeling van het 
gebouw nog mocht onbreken, zal voldoende uit de 
teekeningen, Plaat 1 en II, op te maken zijn. 

Omtrent de constructie valt weinig te zeggen. Het 
I2« 



17!) — 180 

gebouw rust op eene paalfundeering. De ondervinding 
bij het heiwerk vnn het naburige Ziekenhuis opge
daan, gaf mij aanleiding de palen niet korter te nemen 
dan 14 M . voor het tweehooge middengebouw, en 
12 M . voor de éénhooge zijgebouwen. Van eerst
genoemde lengte werden 141, van laatstgenoemde 
203 palen ingeslagen. Dit werk gaf echter op nieuw 
getuigenis van de wisselvalligheid in den toestand 
van onzen ondergrond. Bij het Ziekenhuis, waarvan 
het terrein enkel door een 12 M breeden weg van 
dat van het Gymnasium is afgescheiden, ging het 
heien zeer gemakkelijk, ook voor de 14 Als. palen; 
er zijn daarbij zelfs 10 Ms. palen verwerkt. Bij het 
Gymnasium daarentegen moesten niet alleen vele 14 
Ms. palen, maar ook eenige van de 12 Ms. een paar 
M . ingekort worden, terwijl andere tot splinters ge
slagen werden. Voor de duurzaamheid van het werk 
geeft dit intusschen alle gerustheid. 

De privaten en urinoirs zijn ingericht volgens het 
Liernurstelsel en aangesloten aan het bestaande 
buizennet. 

In den watertoevoer wordt voorzien door de versch-
waterleiding, beschreven in deel X X I V van dit tijd
schrift. Door de perspomp in het portaal aan den 
achtergevel (Plaat I, z.) wordt een klein op de pla
fond-hangers aangebracht ijzeren reservoirtje gevuld, 
dat in verbinding is met twee handwaschkranen Z ' 
in genoemd portaal en in de leerzaal voor natuur-
en scheikunde. 

De verwarming der schoollokalen zal geschieden 
door luchtkachels, zijnde gewone gegoten ijzeren 
kachels, elk omringd door een dubbelen plaatijzeren 
mantel, waarvan de binnenruimte door een rooster 
in den vloer met de buitenlucht in verband staat. 
Ten einde de verschc lucht niet te snel tusschen de 
wanden van den mantel te doen opstijgen en haar 
den tijd te laten om verwarmd te worden, zijn daar-
tusschen enkele halve-ringvormige horizontale plaat
ijzeren bodems aangebracht, welke ten opzichte van 
elkander verspringen. Van boven is de ruimte, waarin 
de kachel staat, afgesloten door den bodem van een 
platten blikken bak, welke voortdurend met water 
gevuld gehouden blijft, om aan de lucht in het 
schoolvertrek de noodige vochtigheid m ec te deelen. 
Een gegoten ijzeren opengewerkt deksel overdekt 
den waterbak en den hollen luchtwand. ') 

1) Omtrent ilo kachels valt nog op te merken, dat dezelfde soort 
in een puur door mij alhier gebouwde en verbouwde scholen uitmuntend 

De schoorsteenen zijn ingericht voor den afvoer 
der bedorven lucht op de wijze als die in de barakken 
van het Ziekenhuis alhier. (Zie daaromtrent deel X X I V , 
bladz. 22S, van dit tijdschrift). 

De luchtverversching der schoollokalen geschiedt 
in den zomer door het openzetten der ramen, waar
van het bovendeel naar onder schuivend is gemaakt. 
In elk der beneden-schoollokalen, waarin de meeste 
leerlingen zich zullen bevinden, is bovendien een 
luchtkoker in het plafond aangebracht, buitendaks 
door jalousieborden tegen het inregenen beveiligd. 

Bij de architectuur van het gebouw heb ik de 
beginselen gevolgd, tlie mijns inziens de eenige ware 
zijn voor ons land en ons klimaat. 

In tegenstelling met hen, die meenen.datde vorm 
alleen hoofdzaak is, en het materiaal zich daarnaar 
heeft te schikken, ben ik van oordeel, dat dit laatste 
wel degelijk ecu der eerste grondslagen uitmaakt van 
de architectuur van het gebouw. W i l men het zijne 
bijdragen tot verheffing van onze vaderlandsche bouw
kunst, dan is het, naar mijne overtuiging, b.v. niet 
geoorloofd buitenlijst» erken uit te voeren — zij mogen 
dan nog zoo sierlijk van vorm zijn — in pleisterwerk, 
hout cn zink, en deze door middel van de verfkwast, 
het aanzien te geven van gehouwen steen. Veeleer moet 
ons streven zijn: ontwikkeling van den baksteen-
bouw, het gebruik van den baksteen in zijne verschil
lende natuurlijke kleuren, niet enkel voor de platte 
muurvlakken, maar ook voor de lijstwerken en de 
plastische versiering. Zijn de geldmiddelen er toe 
voorhanden, dan kan en mag een matig gebruik van 
gehouwen steen daarbij eene voor het oog aange
name afwisseling opleveren. 

De voor het werk benoodigde profiel- en vorm-
steencn zijn geleverd door den heer N . V A N H E U K E M J M , 

voldoet. D c daar aanwezige waren vroeger vulkachels voor cokevuur, 
aan het gebruik waarvan zoovele bezwaren waren verbonden, dat zij 
afgeschaft moesten worden. Onder anderen moest voor eene school, 
waarin acht zoodanige kochels waren, een afzonderlijk persoon worden 
aangesteld om ze iederen morgen te vul len cn nnn to maken. 

In eene andere school vond ik , bij gelegenheid, dat ik de kachels 
onderzocht, naar aanleiding van klachten over benauwde lucht, de 
beschreven ringvormige bodems in den luchtwand vol stukken hecte 
coke, die dnnrin bij het vullen van de kachel waren overgestort. 
Geen wonder dat de lucht in het schoolvertrek verre vnn aangenaam was ! 

De cokckacbels zijn daarom alle aan kant gedaan en door gewone 
kachels vervangen, die met stecnkoolgruis gestookt worden. Het 
stoken geschiedt door een in don dubbelen luchtwand aangebracht 
deurtje, waarvan de opening rondom van do luchtruiintc is afgeschoten, 
ten einde de versche lucht niet in aanraking te brengen met dc gloeien
de kachel. 
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te Nijmegen. Hoewel dien fabrikant alle lof toe
komt voor hetgeen door hem reeds in het belang 
van den baksteenbouw is verricht, is het mij bij dit 
werk op nieuw gebleken, dat zijn fabricaat, wat den 
vorm betreft — want de hoedanigheid laat niets te 
wenschen over — nog niet de trap van volmaakt
heid heeft bereikt, die in het belang eener nette uit
voering, vooral ook met het oog op de concurrentie 
tegen de lijnrechte getrokken pleisterlijsten, gewenscht 
zou zijn. De oorzaak daarvan, hoewel misschien voor 
een klein gedeelte te wijten aan het trekken en 
krimpen bij het bakken, is in hoofdzaak gelegen in 
de bewerking uit de hand. Is het behoud dier methode 
om de eene of andere reden noodzakelijk — wat in 
sommige gevallen, zooals b.v. bij dekstukken voor con
soles, als de hier gebezigde, met twee uit- en twee 
uitspringende hoeken, niet twijfelachtig is — dan 
behoorde die bewerking met meer zuiverheid te 
geschieden. Doch ook zelfs de eenvoudige profiel-
steenen laten, wat de vorming betreft, soms veel te 
wenschen over. 

De blauwe gesmoorde steenen zijn geleverd door 
den heer A S C H V A N W I J C K , te Utrecht. Voor de geelc 
steenen zijn Friesche moppen gebezigd. De terracotta 
consoles zijn afkomstig uit de fabriek van M A R T I N 

& C 0 . , te Zeist. 
De beide nissen aan weerszijden van den hoofd

ingang (in Utrechtschc drielingen keurig gemetseld) 
zijn bestemd tot opname van toepasselijke beelden. 

Thans blijven mij nog enkel ter beschrijving over 
de schoolineubelen. In dat opzicht ben ik grooten 
dank schuldig aan Dr. M . S A I . V E R B A , Inspecteur van 
het Middelbaar Onderwijs te 's Gravenhage. Had ik 
te voren reeds dikwijls met het beste gevolg gebruik 
gemaakt van de tafel der afmetingen van schoolban
ken, behoorende bij zijn opstel Het vraagstuk der 
rationeele schoolbank, in dc Schoolbode van 1870, 
nu het gold een gebouw als dit, achtte ik mij niet 
verantwoord zonder persoonlijk overleg niet hem. Het 
gevolg daarvan was, dat de heer S A L V E R D A mij welwil
lend inzage gaf van twee nieuwe tafels van afmeting, 
eerst onlangs samengesteld door eene speciaal tot dat 
doel benoemde Rijkscommissie. Ik acht het van het 
grootste belang, dat die tafels zoo algemeen mogelijk 
door den druk worden verspreid, en laat daarom de 
daarin voorkomende maatgetallen, die betrekking 
hebben op banken van den vorm als voor het Gyin-
nasium gebezigd zijn, hieronder volgen. 

Het model, waarnaar die banken zijn samengesteld, 
is dat van K U N Z E , zonder het daarbij behoorende 
beweegbare tafelblad, dat hier overbodig werd geacht. 

(Zie de volgende bladzijde). 

Opmerkingen omtrent deze tafel van afmeting, 

in verband met de banken voor het Gymnasium. 

1°. Ter bepaling van de banknummers, heb ik de 
leerlingen der reeds bestaande beide laagste klassen 
van het Gymnasium, door middel van de ter Gemeente
secretarie aanwezige inilitieinaat, doen meten. De 
gemiddelde lengte van 20 leerlingen der l c klasse 
bleek te zijn 1.458 M . Rekent men den 2 l e , een 
jongmensen van 1.73 M . lengte mede, dan wordt dit 
cijfer 1.471 M . 

Voor deze klasse werd daarom banknummer V I 
aangenomen. 

Voor de gemiddelde lengte van 11 leerlingen der 
21' klasse werd gevonden 1.543 M . De 12 r, iemand 
van 1.85 M . lengte, werd weder buiten rekening 
gehouden; door hem zou de gemiddelde lengte tot 
1.5GS worden verhoogd. 

Het banknummer voor de 2' klasse is dus VII . 
Voor al de overige klassen werd VIII als banknum
mer aangenomen. 

Het is natuurlijk niet mogelijk bij de bepaling 
van afmetingen voor schoolbanken rekening te hou
den met de lengte van iederen leerling. Ik heb 
daarom voor iedere klasse de gemiddelde lengte der 
leerlingen als basis aangenomen, niettegenstaande 
er iu de beide laagste klassen jongelieden werden 
aangetroffen, voor wie banknummer V, cn in de l e 

klasse zelfs één, voor wien banknummer IV meer 
gepast zu zijn geweest. 

Voor dc kleinere leerlingen zullen de afmetingen 
der banken dus iets te ruim zijn, voor de grooteren 
misschien iets te nauw. Voor de zeer grooten is door 
de hier gevolgde constructie der banken dc gelegen
heid geopend om eene ruimere zitplaats te verkrijgen 
door overbrenging van banken van de hoogere naar 
de lagere klassen. 

1) Het is ouk van dc onderwijzers niet te vorderen, dat zij eiken 
leerling zul len meten, alvorens hem zijne plaats in de school aan te 
wijzen. Dat zou bovendien niet te rijmen zijn met de bestaande ge
woonte om de leerlingen te plaatsen naar de rangorde hunner be
kwaamheid. 
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- V f m e t i n g e n d e r S c h o o l t a f e l e n B a n k , 

in dwars doorsnede, voor- en hoven-aanzicht, voorgesteld in fig. J, A , B en c van Plaat III. 

BANKNUMMER 

(Dit nouuner op de banken 
aan te brengen, met de grootte 
der leerlingen, waarvoor zij 
bestemd zijn.) 

II III IV V V I V I I VI I I 

Grootte der leerlingen in c .M. 104—110 110—117 117—125 125-135 135—145 145—155 155—165 105—177 

c .M. c .M. c .M. c .M. c .M. c .M. c .M. c .M. 
Hoogte van de voetplank 

boven den grond (zie Op j 
merking 1 hiervoor). 23 20 15 10 5 — | — 

Hoogte van de bank l . 
boven de voet- , J o n ë e n s -

. , \ meisjes, 
plank a. > 1 

29 
27è 

31 
294 

34 
324 

37 
35 è 

40 
384 

43 
414 

46 
444 

49 
474 

(zie Opmerking 2 hiernaast). 
Verschil in hoogte) . 

. - , ' jongens, 
tusschen tatel en J 

, , \ meisjes, 
bank b. 

20* 2 1 4 224 24 254 274 29 314 Verschil in hoogte) . 
. - , ' jongens, 

tusschen tatel en J 
, , \ meisjes, 

bank b. 
22 23 24 254 '27 284 304 33 

Hoogte van den"j 
bovenkant der/ . 
i i jongens, 
leuning boven \ J ° . 
het hoogste punt l m e i s J e s -

24 
25è 

25 
264 

27 
284 

29 
304 

31 
324 

33 
344 

36 
374 

36 
374 

der zitbank c. J 
(zie Opmerking 3 hiernaast). 
Hoogte van de hart-1 . 

lijn der leuningl J o n o e n s -
. , l meisjes, 
boven d. \ * 

15 
164 

164 
18 

18 
194 

20 
214 

22 
234 

24 
254 

26 
274 

28 
294 

Diepte van het tafelblad e. 33 33 33 30 36 36 39 39 

(zie Opmerking 4 hiernaast). 
Breedte van het tafelblad. 57 57 57 00 60 63 63 63 
(zie Opmerking 5 hiernaast). 
Horizontaio afstand van het 

tafelblad tot dc leuning/ . 19 20 21 22 23 24 20 29 

Diepte der zitbank g. 23 24 25 20 27 28 31 34 

Diepte der voetplank. 28 28 30 30 33 — — — 

Diepte der boekenplank h. 18 IS 18 21 21 21 24 24 
Kleinste hoogte-afmeting der 

boekenruimte i . 12 12 12 12 12 12 12 12 

Helling van het tafelblad 
(V.) k. 54 54 54 6 6 6 64 64 

Negatieve afstand l. 2 2 2 2 2 2 2 
Hoogte van het leuning

hout m. 11 12 13 14 15 16 164 17 

Iedere bank vormt namelijk niet de daarbij behoo
rende tafel een meubel op zichzelf. Dit is een groot 
voordeel in vergelijking met de tot nog toe gevolg
de gewoonte om de banken aan de achterstaande 
tafels te verbinden en iedere rij van voor naar achter 
door twee grondribben te vereenigen. Ook voor het 
schoonmaken der lokalen geeft de nieuwe manier 
groot gemak. 

Zooals fig. I aantoont, is iedere bank door twee 
grondribben aan de daarbij behoorende tafel, en zijn 
de grondribben onderling door eene voetplank ver
bonden, waarvan de bovenkant 10 c .M. boven den 
vloer ligt. De voetplank dient voornamelijk ter be
vordering der stevigheid; zij is eene afwijking van 
de tafel van afmeting, die voor de banknummers V I , 
V I I en VII I samenvalling bedoelt van de voetplank 
met den vloer der school. 

2°. De letters a—m zijn die, waarmede de maten 
in fig. 1 van Plaat III zijn aangeduid. 

3°. Het verschil in hoogte tusschen het hoogste 
en het laagste punt der zitbank is niet in deze tafel 
van afmeting aangegeven. De boven aangehaalde tafel 
in dc Schoolbode van 1870 geeft daarvoor aan: 

1.12 M . lengte 10 m.M. 
van 1.12 tot 1.33 M . // 14 // 

voor leerlingen beneden 

en voor de grooteren 17 
4°. De in dc tafel van afmeting aangegeven diepten 

van het tafelblad zijn de bij het schrijven hoogst 
noodzakelijke. Ik heb, zooals dc teekening doet zien, 
aan iedere tafel een horizontalen regel toegwocgd van 
10 c .M. breedte (diepte), van cene indieping voorzien 
om het wegrollen van penhouders en potlooden te 
beletten. In dat horizontaal gedeelte wordt ook de 
inktkoker aangebracht. 

5°. Met de in de tafel van afmeting aangegeven 
«breedte van het tafelblad" wordt bedoeld de voor 
iederen leerling noodzakelijke zitbreedte. Deze afme
tingen zijn, zoo als mij bij de bezichtiging van de 
schoolbanken van het Gymnasium te Delft is geble
ken, die, onder onmiddellijken invloed der boven
bedoelde Rijkscommissie, volgens haar stelsel zijn 
samengesteld, te krap berekend. 

Met het oog op de flinke ruimte der schoollokalen, 
heb ik de banken allen 1.50 M . lang genomen, zoo
dat per persoon 0.75 M . zitbreedte aanwezig is. 

6°. In de oorspronkelijke in mijn bezit zijnde tafel 
van afmeting is nog aangegeven dc voor iederen leerling 
benoodigde breedte der rugleuning. Deze maat vervalt, 

wanneer men doorloopende leuningen bezigt, zooals 
hier is geschied. Ik acht die eenvoudiger en in het 
belang van de stevigheid der bank meer gewenscht. 

7°. Verder vindt men in die tafel van afmeting de 
maat der '/uitschuiving van het tafelblad'' voor de 
verschillende banknummers. Hun, die dergelijke be
weegbare tafelbladen mochten willen in toepassing 
brengen, raad ik ten zeerste aan, eerst kennis te 
nemen van het Rapport van bovenbedoelde Rijkscom
missie, dat stellig op dc eene of andere manier zal 
worden openbaar gemaakt. 

P ig . 2 d, e cn ƒ van Plaat 111 vertoont in dwars
doorsnede, het achter- en boven-aanzicht de oploopende 
banken der leerzaal voor het onderwijs in natuur- en 
scheikunde. Daar bij dit onderwijs het schrijfwerk 
van ondergeschikt belang is, zijn de tafelbladen hori
zontaal gemaakt, teneinde een vasten stand te ver
zekeren aan de voorwerpen en preparaten, die de 
onderwijzer bij de leerlingen doet rondgaan. 

De in deze zaal behoorende werktafel is niet in 
de na te noemen aanbesteding opgenomen, teneinde 
den tc benoemen docent geheel vrij tc laten in de 
keus van vorm en inrichting daarvan. 

In al de leerzalen zijn dc banken zoodanig geplaatst, 
dat de leerlingen het daglicht van den linkerkant 
ontvangen. Hoewel 's avonds waarschijnlijk geen on
derwijs zal worden gegeven, is door het geheele ge
bouw heen eene gasleiding aangebracht, om als die 
later noodzakelijk mocht blijken, niets tc behoeven 
te beschadigen. 

De bouw van het Gymnasium werd bij openbare 
aanbesteding van S Apr i l 1S79 aangenomen door 
J . RiJKiiOEK te Dordrecht voor ƒ 40,423.— 

Den 22 December d. a. v. werd het grootste ge
deelte der schoolmeubclen aanbesteed, bestaande in 
12 stel banken en tafels, volgens banknummer V I , 
12 '/ K a » a n VII , 
86 " // « // " " VI I I , 
10 stel oploopende banken en tafels volgens fig. 2 

van Plaat III, 
6 schoolborden op ezels, en 
6 gewone kleine tafels, 
alles buiten cn behalve het verfwerk. Aannemers 
van dat ameublement werden G E B U S . I). & P. P . 
H U U R M A N te Delft voor ƒ 7 2 3 . — 

D O R D R E C H T , 

22 Januari 1880. 



187 — 188 — 

De Deventer Schoolbank. 

"W. C . M B I Z E L A A R , CMel-Ingenieur e» (iemeetite-Iiomrmeeater. 

Het Koninklijk Besluit van 30 Augustus 1880, 
No. 167, tot uitvoering van art. 4 der AVet op het 
lager onderwijs van 17 Augustus 1S7S (Staatsblad 
No. 127), geeft in art. 13 voorschriften omtrent de 
vereischten waaraan in 't vervolg de schoolbanken 
moeten voldoen. 

Noodzakelijke aanschaffing van nieuw ameublement 
voor enkele scholen was oorzaak, dat het vraagstuk 
tot vervaardiging van eene schoolbank voldoende aan 
bovenstaande eischen, tevens solide, doelmatig in 
gebruik, en last not least, zoo min kostbaar mo
gelijk in aanmaak en onderhoud, door mij onmid
dellijk ter hand werd genomen, en thans de oplossing 
gekregen heeft, die door fig. 1, 2, 3 en 4 duidelijk 
gemaakt wordt. 

Het tafelblad is, behalve van twee eikenhouten 
zwaluwstaarts ingewerkte klampen a. (tig. 2), voor
zien van twee eikenhouten sponninglatten, b. (tig. 1, 
2 en 3), grijpende om twee dito platte latten, c. (tig. 4) 
met houtschrocven stevig op de kantstukken der tafel-
pooten bevestigd, waardoor de geleiding voor het 
uit- en inschuiven verkregen is. Aan dc binnenzijde 
der tafelpooten is aangebracht een klosje d. (fig. 
1 en 2), juist onder het beweegbaar blad, dienende 
tot stuiting voor een tweede klosje e. (fig. 1), stevig 
gehecht onder tegen 't tafelblad, dat daardoor niet 
geheel naar beneden doorschuiven kan, evenzeer als 
het hooger opschuiven dan noodig is, belet wordt 
doordien het klosje e. alsdan stuit tegen de lat f. 
(fig. 1, 2, 4). Deze lat dient zoowel tot koppeling 

der tafelpooten, als tot bewaarplaats van griffels, pen
houders, liniaal, enz., waartoe zij uitgehold is, als
mede tot opname in het midden van den inktkoker, 
waartoe zij van onderen nog van een klos g. (fig. 2) 
is voorzien. Bij ingeschoven tafelblad is de inkt
koker dus bedekt. 

De verdere inrichting van bank en tafel behoeft 
voorzeker geen nadere toelichting. De leuning dient 
tot lendclcuning. 

Deze bank is vervaardigd in 8 verschillende groot
ten, met het oog op de verschillende grootte der 
leerlingen, een en ander volgens achterstaande tafel, 
zijnde eene wijziging van dc tafel van afmeting door Dr. 
S C H I L D B A C I I te Leipzig aangenomen, gewijzigd als 
gevolg der veranderde bankconstructie, rationceler op
klimming der maten, en veranderingen door de onder
vinding incnkcle maten als noodzakelijk voorgeschreven. 

Deze aldus geconstrueerde schoolbank, mocht de 
goedkeuring van zeer vele geraadpleegde schoolautori-
tciten verkrijgen, voor wier opmerkingen en onder
steuning ik dankbaar blijf. 

De banken blijven ongeverwd, doch worden ge
bruineerd en gevernisd. 

Bij een onlangs gehouden aanbesteding van twee
honderd tien dergelijke schoolbanken van verschillende 
nummers, geheel gereed, doch zonder inktkokers, 
schreef de laagste inschrijver aan wien het werk werd 
gegund, in voor/1500; makende een som van ƒ 3 . 7 8 ' , 
per zitplaats. 

D E V E N T E R , 

December 1880. 
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TAFEL VOOR DE DEVENTER SCHOOLBANK. 

(Alle maten uitgedrukt in Meters). 

Hoogte bovenkant voetplank boven den grond. 
Hoogte bovenkant zitting boven de voetplank. 
Verschil in hoogte van bovenkant zitting en 

bovenkant tafelblad, onderaan genomen in 
uitgeschoven toestand. 

Hoogte van bovenrand leuning boven 't laagste 
punt van de zitting. 

Hoogte van het meest voorspringend gedeelte 
der leuning boven het laagste punt der zitting. 

Diepte van het tafelblad. 
Breedte van het tafelblad. 
Breedte van de boekenplank. 
Breedte horizontaal genieten, waarmede het uit

geschoven tafelblad valt over den voorkant 
der zitting. 

Lengte, waarover het blad verschoven moet 
kunnen worden. 

Breedte vun het leuninghout. 
Breedte van de voetplank. 
Afstand horizontaal gemeten tusschen de leuning 

en uitgeschoven tafelblad. 
Breedte der zitting. 
Helling van het tafelblad 1 : 6. 

0,17 
0,29 

0,15 
0,31 

NUMMERS DER BANKEN. I 11 III IV V V I v u VI11 

AFMETINCEN DER LEERLINCEN. 
1,04 

1,10 

1,11 

1,17 

1,18 

1,25 

1,26 

1,35 

1,30 

1,45 

1,40 

1,55 

1,50 

1,65 

1,66 

1,77 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,1:1 
0,34 0,37 0,40 0,43 0,40 0,49 

0,18 0,19 0,20 0,21' 0,23 0,25 0,27 0,29' 

0,26 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 

0,17 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 
0,33 0,34 0,35 0,37 0,39 0,10 0,41 0,42 
1 - 1,05 1,10 1,15 1,20 1,20 1,20 1,20 
0,24 0,24 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31 0,31 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 
0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
0,28 0.2S 0,28 0,28 0,2S 0,28 0,28 0,2S 

0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 0,30 
0,25 0,20 0,27 0,28 0,29 0,30 0,32 0,35 

1)1 X X V I . 
13 



M A A T S C H A P P I J 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

V A N D E 

V E 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 , 

gehouden den 20"tcn cn 27 s , c" Mei 1880, in een dor lokalen van het Kon. Zoolog. Genootschap Natura Artis Mugislru 

te Amsterdam, 

B E N E V E N S D A T D E R 

EEN-EN-VEERTIGSTE BUITENGEWONE A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G , 

gehouden den HO8"" September 18H0, in hot lokaal de VercviiiRinp te 's Gravenhage. 

AMSTERDAM, 

L. V A N B A K K E N E S & O . 

1880. 



MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

V E R S L A G 

V E 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 , 

gehouden Woensdag 20 Mei en Donderdag 27 Mei 1880, in een der Malen van het Genootschap Natura Arti.s Magistral. 

Tegenwoordig is het geheele Bestuur. 
Bovendien is de presentielijst geteekend door 82 leden, 

waaronder de Correspondenten H . r. V O G E L ( ' * Gravenhage), 

B . B L A N K E N (Hoorn), G E Z E L L E N (Schagen), L . A R N O L D (Weesp) 

en F . H . V A N E T T E G E R (Zutplien), benevens de Afgevaardig
den i'. J . HUiBEiis en J . N . L A N D R É (Amsterdam), M . A . V A N 

W A D E N O M E N (Arnhem), J . V A N L I T H J U . ('S Gravenhage), o. n. 
B E B T B A N D en r. G . L A N C E L (Zeiden), u. C R A M E R en H . J . 

D U P O N T (Rotterdam), p. J . N I E U W E N H D I S en L I N S J S (Utrecht). 

De Voorzitter opent de vergadering met de volgende 
toespraak: 

M. H., zeer geachte Medeleden! 

In het vorige jaar, bij de nieuwe samenstelling van het 
Bestuur, viel mij de eer te beurt tot Voorzitter te wor
den gekozen, en nu rust op mij de eervolle taak namens 
het Bestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst u in de Hoofdstad een hartelijk welkom toe 
te roepen en uwe vergadering in te leiden. 

Het zij mij vergund, alvorens onze werkzaamheden te 
beginnen, een enkel woord tot u te richten, dat met het 
oog op den beschikbaren tijd en de vele gewichtige werk
zaamheden die u wachten, kort zal zijn. 

Ik zal daarom niet lang stilstaan bij de handelingen en 
de geschiedenis der Maatschappij gedurende het afgeloopen 
jaar, daar toch de Secretaris zoo aanstonds u ruimschoots 
bij het uitbrengen van zijn verslag in de gelegenheid 
zal stellen daarvan kennis te nemen. 

Bij enkele punten echter wil ik even stilstaan. 
Het Bestuur, zooals ge het voor u ziet, is niet voltal

lig, ten gevolge van het in Januari gevraagd en verleend 

ontslag van een zijner leden. Ingevolge de Wet kon in die 
vacature eerst nu door u worden voorzien. 

Het ledental is met 8 verminderd: geene reden tot 
blijdschap. 

De eereleden V I O L E T L E D U C en C L U Ï S E N A A E ontvielen 
ons door den dood. Aan de nagedachtenis van den eerste 
wijdde ik reeds een enkel woord op de September-verga-
dering te Rotterdam. 

De uitgave van de boek- en plaatwerken had zoo ge
regeld mogelijk plaats. Ook nu kan weder niet ontkend 
worden, dat het verzamelen van stof en eene goede, snelle 
uitgave der platen ïuoeielijkheden opleverden. Zooals door 
u zal zijn opgemerkt, heeft het Bestuur bij de reproduc-
tiewijze der platen eene andere methode, die der photo-litho-
graphie gevolgd, een reproductiewijze, die zich aanbeveelt 
door minkostbaarheid en het juist weergeven van het in-
dividueele der oorspronkelijke teekening. Zooals uit het 
Rapport der Commissie van Beoordeeling u zal blijken, 
geven de antwoorden op de uitgeschreven prijsvragen, die 
hier langs de wanden prijken, ruimschoots gelegenheid tot 
voldoening en tevredenheid. En toch, mijne heeren! moet 
erkend worden, dat onze Maatschappij niet datgene 
voortbrengt wat zijn kon, met het oog op het aantal en 
het gehalte der leden, en met het oog op de gunstige 
beweging en werkzaamheid, die op het gebied der Bouw
kunst in Nederland hebben plaats gegrepen. Het is daarom 
dan ook, M. H . ! dat het Bestuur met een gevoel van 
vreugde en erkentelijkheid heeft begroet de bewijzen van 
belangstelling van een groot aantal dor leden, door het 
indienen van voorstellen tot wetsherziening, waartoe de 
Wet der Maatschappij hun dit jaar het recht gaf. 

De meest belangrijke afdeelingen, Amsterdam, Rotterdam, 
l 



— 3 4 -

'* GravenJiage en VIrecht, zonden in tijds voorstellen tot wets
herziening, en deze, gevoegd bij de voorstellen door ruim 
een honderdtal leden onderteekend, brachten het Bestuur tot 
de overtuiging dat de belangstelling in de Maatschappij 
nog niet was verflauwd. 

Daar de ingediende voorstellen in hoofdzaak dezelfde 
strekking hadden, was de taak der Commissie, benoemd 
ingevolge Art. G4 der Wet, niet zoo moeielijk, om in tijds 
Rapport uit te brengen, en rekende het Bestuur het zijn 
plicht slechts met enkele wijzigingen van ondergeschikt be
lang dat Rapport over te nemen, de wenschen der leden 
te eerbiedigen en het daaruit voortvloeiend ontwerp van 
Wet in deze vergadering in behandeling te brengen. 

In 1875 werd de Wet herzien, en een tijdsverloop van 
5 jaren ligt achter ons. Ofschoon betrekkelijk kort, kan 
dit tijdsverloop eeii tijd van beweging, van werkzaamheid 
genoemd worden. 

Dank zij het krachtig initiatief der Regeering en ook 
dat van particulieren, zijn in de laatste jaren belangrijke 
bouwwerken tot stand gebracht: er is leven in onze kunst, 
en ook het beschaafde deel van het publiek is daardoor 
uit zijne onverschilligheid voor dit belangrijke deel der 
plastische kunst, de bouwkunst, wakker geschud. Kunst
zin en goede smaak zijn niet alleen meer de eigendom 
van de beoefenaren der kunst alleen. Men verlangt ook 
in Nederland thans meer in een gebouw dan alleen dat 
het soliede zij: het artistieke element in een gebouw wordt 
niet meer voorbijgezien. Ook bij de inwendige inrichting 
van het woonhuis gaat men hoogere eischen stellen, en 
vandaar ook, dat er, Gode zij dank, meer leven begint 
te komen op een gebied met een roemrijk verleden, dat van 
onze kunstnijverheid: eene beweging die door onze Maat
schappij niet anders dan met vreugde moet worden begroet, 
en die zij met alle krachten zal moeten steunen. 

Maar de hemel is niet wolkeloos: de opheffing der Com
missie tot stichting en in stand houden onzer monumenten 
is weder een wolk aan den kunstheniel in Nederland. 

Hoe dan ook, wat de aanleiding ook moge zijn, die 
opheffing is een feit, en wij betreuren haar, omdat we nu 
nog de vruchten plukken van dc werkzaamheid dier Commissie. 

Naar aanleiding van de besluiten op de Algemeene 
Vergadering te Rotterdam, zijn door het Bestuur bij de 
Regecring stappen gedaan om weder eene dergelijke Com
missie te verkrijgen, maar die pogingen bleven tot heden 
vruchteloos. 

Doch daarom te meer aioet onze Maatschappij haren 
invloed naar buiten trachten uit te breiden, en de strekking 
uwer wetsvoorstellen is dan ook terecht daarheen gericht. 
Maar een gocile wet alleen is daarvoor niet voldoende, 
een krachtige steun en hulp van ieder lid, eene onderlinge 
samenwerking is allereerst noodig. 

En nu ten slotte is het mij een aangename plicht een 
woord van welgemeenden dank te brengen aan het Bestuur 
van het' Genootschap A r t i s en diens achtingswaardigen 
Directeur, den heer W E S T E R M A N , die met zijne bekende be
reidwilligheid ook nu weder gastvrij de zalen van Am-
stel's diergaarde voor ons ontsloot. 

Een woord van dank ook aan hen, die door het brengen 
hunner werken, de wanden van deze vergaderzaal opluis
terden en ons brachten in eene omgeving, waarin wij ons 
allen aangenaam en opgewekt gevoelen. 

En nu, mijne heeren, met den wensch, dat uwe beraad
slagingen vruchtbaar zijn tot bereiking van het doel, waartoe 
wij hier bijeen gekomen zijn, het bevorderen der bouwkunst 
en onder inroeping uwer hooggewaardeerde welwillendheid, 
verklaar ik deze 40stc Algemeene Vergadering der Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst geopend. 

De Secretaris krijgt nu het woord tot het uitbrengen 
van het jaarverslag. 

Dit luidt als volgt: 

Mijne Heeren! 

Het is voor het Bestuur een aangename plicht u weder 
als gewoonlijk een overzicht te kunnen geven van de 
geschiedenis der Maatschappij over het afgeloopen jaar 
1879—1880 en van zijne werkzaamheden. Het Verslag 
hiervan bieden wij u aan, evenals in vorige jaren, veree
nigd onder verschillende rubrieken: 

L e d e n t a l . Op 1 Mei 1879 bedroeg het aantal leden 950, 
waarvan de Maatschappij tot 1 Mei 1880, 75 verloor, en 
wel 6 door overlijden en 55 door bedanken. Daarentegen 
traden 07 leden toe, zoodat het aantal leden op 1 Mei 
1880 bedroeg 942, aanwijzende eene vermindering van 
acht leden, gedurende het afgeloopen jaar. In den loop 
van het jaar zijn overleden de eereleden S E M P E R , V I O L E T 

L E D U C , C L U Y S E N A A R en B A K R Y , allen mannen van uitne
mende verdiensten en grooten naam op bouwkunstig gebied. 

Bestlllll'. De plaats der afgetreden leden werd ingenomen 
door de H.H. A . J . V A N B E E K , C . M U Y S K E N en T . S A N D E R S . 

De samenstelling van het Bestuur werd op de gebrui
kelijke wijze aan de leden bekend gemaakt. 

De heer J . li. S C H M I T Z J R . diende gedurende den loop van 
het jaar zijn ontslag in, dat in Januari werd aangenomen. 
De beurt van periodieke aftreding is thans aan de H.H. 
A . J . C J . S . B E R G S M A , J » . O L I E J » z . en N . R E D E K E R B I S D O M . 

Het heengaan dezer drie leden vervult het Bestuur met 
oprecht leedwezen, want zij verdienen den dank hunner 
medeleden voor den ijver, waarmede zij steeds hunne dien
sten aan de Maatschappij hebben bewezen. 
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Correspondenten. De heer J . G . V A N B E U S E K O M , is op zijn 
verzoek, als Correspondent te Groningen eervol ontslagen 
en vervangen door den heer i. p. H A Z E U . 

Een woord van dank zij den afgetredene gebracht voor 
de wijze waarop de belangen der Maatschappij gedurende 
20 jaren door hem zijn behartigd. 

Met leedwezen wordt vermeld het overlijden van den 
heer A . J . D O M E R , Correspondent te Zwolle, in wiens plaats 
benoemd is de heer s. J . u. T R O O S T E R . 

U i t g a v e v a n Boek- cn P l a a t w e r k e n . Hoewel door het optreden 
eener geheel nieuwe Commissie van redactie en door 
eenige proeven van veranderde uitgave eenigszins vertraagd, 
verschenen van de Bouwkundige Bijdragen, toch het 2e, 
3U en 4" stuk van het 25" deel. 

Het l ü stuk van het 20° deel is ongeveer gereed en zal 
den leden spoedig worden toegezonden, terwijl ook de overige 
stukken geregeld zullen volgen. 

Van de Oude gebouwen zijn onderhanden de Zuiderkerks-
toren en de Oudekerkstoren te Amste rdam in Afl 
22, en de Muiderpoort te Amsterdam in Afl. 23. Ook 
hier bracht het Bestuur verandering in de wijze van uitgaaf, en 
het twijfelt niet of de leden zullen door vergelijking met vroe
gere afleveringen in deze verandering verbetering waarnemen. 

Proeven van Aflevering 22 zijn hier voor de leden ten
toongesteld. Het Verslag, bevattende het verhandelde op de 
Algemeene Bijeenkomst en de Vergaderingen in Mei en 
September j.1. gehouden, is aan de leden toegezonden. 

Met dit Verslag werden, als gebruikelijk is, tevens uit
gegeven de bekroonde prijsontwerpen. 

Evenals in vorige jaren, komt het Bestuur ook nu weder 
tot de Vergadering met de klacht over de weinige mede
werking van leden en afdeelingen, waardoor steeds groot 
gebrek is aan goede stukken voor de Bouwkundige Bijdragen. 

Het Bestuur heeft dan ook gebruik gemaakt van zijne be
voegdheid (Art. 1 (3 der Wet) om, volgens vooruit vastgesteld ho
norarium, zich van bijdragen voorliet tijdschrift te verzekeren. 

Van de opengestelde gelegenheid tot adverteeren op de 
achterzijde van de omslagen der Bouwkundige Bijdragen 
en Verslagen wordt gebruik gemaakt, ofschoon niet op zoo 
ruime wijze als men had mogen verwachten. Vermeerdering 
is echter waar te nemen. 

Door het bedanken van den heer V A N M K G E X , in Juli 
van het afgeloopen jaar, kwam de plaats van corrector open. 

Na vergeefsche pogingen om in deze betrekking te 
voorzien, verklaarde de heer p. u. W I T K A M P zich bereid, het 
correctorschap te aanvaarden. Met ijver en zorg worden 
de belangen der Maatschappij door hem bevorderd. 

Bijeenkomsten. De opkomst van leden in Mei te Amster
dam was zeer gering (32 leden). 

De September-bijecnkomst te Rotterdam was veel beter, 
door 74 leden, bezocht. 

Met het oog op het belangrijke van het verhandelde 
op deze bijeenkomsten, worden de leden dringend tot een 
drukker bezoek uitgenoodigd. 

De afd. Rotterdam verdient den dank der Maatschappij, 
wegens de goede organisatie der in haar midden gehou
den bijeenkomst en voor de wijze waarop zij ons in staat stel
de belangrijke werken en instellingen harer stad te bezoeken. 

T e n t o o n s t e l l i n g . Op de, het vorige jaar door de Vereeniging 
Artibus Sacrum gehouden tentoonstelling, van kunstwer-

D O ' 

ken door levende meesters vervaardigd, heeft ook onze 
Maatschappij eene groote collectie harer teekeningen inge
zonden. 

Bibliotheek. Van de Bibliotheek werd, even als vroeger, 
hoogst zelden gebruik gemaakt. Dit is zeer te betreuren, 
omdat zij vele nuttige en zeldzame werken bevat, en, met 
eenige zorg aangevuld, eene zeer goede Bibliotheek zou 
kunnen worden. Niettemin om werkelijk in de zeer drin
gende behoefte eener goede Bouwkunstige Bibliotheek te 
voorzien, heeft zij allereerst eene betere huisvesting noodig. 

Dat de uitgedrukte wensch van een nieuw Maatschappelijk 
Gebouw, ook hierin moge voorzien, is zeker geen te hoog 
gestelde eisch. 

Ten behoeve der Boekerij, zijn weder eenige werken 
ontvangen of aangekocht. Deze zijn: 

Messager des Sciences hisloriqnes de Belgique, 1879. 

Van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen: Afd. 
Natuurkunde, 2° reeks 14c deel, stuk 1—3; 2" reeks 15,. 
deel, stuk 1 ; Verhandelingen, Afd. Letterkunde, 12 deel; 
en Jaarboek 1878. 

Van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van 
Nijverheid: Tijdschrift 1879, 4U reeks, deel 3; en 4e reeks, 
deel 4 (Maart 1880). 

Van de Vereeniging ter Bevordering van Fabriek- en 
Handwerksnijverheid in Nederland: Verslag van de 28" 
Algemeene Vergadering. 

Van de afdeelingen Amsterdam, 's Gravenhage en Rotter
damfax Maatschappij: de Verslagen over 1879—1880. 

Algemeen Jaarlijksch Verslag van de Maatschappij voor 
den Werkenden Stand over 1879. 

Verslag der Vereeniging »de Ambachtschool te Rotter
dam" over 1878—1879. 

Van het Kon. Oudheidkundig Genootschap: Jaarverslag 
van de 21° Algemeene Vergadering, uitgebracht 2(1 Mei 1879. 

Van het Kon. Instituut van Ingenieurs: Tijdschrift 
1878—1879, 4C en 5C Afl., 2° gedeelte; Verhandelingen en 
Register 1809/79; Tijdschrift 1879—80, 1—5' Afl.; Notu
len 1—3° Afl. 

Van den heer li. L. BOEUSMA. Meer dan één Verslag. 
Rapport der Rijks-Commissie, tol hel instellen van een on

derzoek naar den toestandder Nederlandsehen Kunstnijverheid. 
's Gravenhage 1878. 

1 * 
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Van den heer w. c. V A N G O O R , Beerputten. 

Van het Architecten-und Ingenieur-Verein zu Hannover: 
Zeittchrift, Band 25, Heft 2—4 en Band 26, Heft 1 & 2. 

Annual Report of the Board of Regents of the Smithso

nian Institution 1878 en Smithsonian Miscellaneous Collec

tions, Vol. 13—-15. 
Van den heer G . J . D E J O N G H : Pholographie'n van de 

Willemsbrug over de Maas te Rotterdam. 

Bijdrage tot de kennis van den Stedenbouw, een popu

laire studie, door H . w. N A C H E N I U S , Ingenieur-Architect te 
Haarlem. Namens den schrijver. 

Rapport omtrent de proefneming met C H A T W O O D ' S Brand

kast. Namens de heeren L A N D K É & G L I N D E I I M A N . 

G A L E S L O O T ' S Geïllustreerde Catalogus van de Kon. Vrucht

boom kireekerij »Pomona", te Amsterdam. 

Rapport sur le nouveau casernement de Bourges, etc., par 

M . E M I L B T R É I . A T . 

Bijdrage over School-Hi/gène. 

Photographién der Gothische Banken cn onderdeelen uit 

de XV eeuw, aanwezig in de St. Martini-kerk te Bolsward. 

N . H . H E N K E T , Waterbouwkunde. 

D E S T U K R S , Rapporten over hel Kunstonderwijs in Engeland. 

Publications de la Sociéfc Ilistorigue et Archéolique dans 

la Duehé de Limbonrg, 1879. 

La Semaine des Constructeurs, 4° Année. 
P r i j s v r a g e n . Op de prijsvragen, uitgeschreven in 1878, 

zijn ingekomen 8 antwoorden, verdeeld als volgt: 
O]) de l"" prijsvraag: Zes woonhuizen oppualfnndeering, 

zijn ingekomen zes ontwerpen: 
1. gemerkt T ij «l i s g e 1 d. 
2. » XIX S ièc l e . 
3. » M. Riné. 
4. > Eos. 
5. » Verscheidenheid en Overeenstem-

6. 
ming. 
Verscheidenheid. 

Op de 2e prjjsvraag: Eene Verhandeling over den Scholen

bouw, zijn geene antwoorden ontvangen: 
Op de 3C prijsvraag: Gevels van een Hoekgebomo enz. zijn 

ingezonden 2 antwoorden: 
1. gemerkt Leerzaam. 
2. » Rineo. 

Deze ontwerpen zijn gesteld in handen eener Commissie 
van Beoordeeling, bestaande uit de H.H.: 

H . W . V E T H , C . V E R M E Y S , E . G U G E L , J . I I . L E L I M A N en 

N . R E D I Ï K E R B I S D O M . 

Hun uitvoerig Happort (Bijlage I), dat voor de leden, in 
deze vergadering ter visie is gelegd, leidt tot de conclusie: 

Dat van de antwoorden op de l c prijsvraag het ontwerp 
No. 2, met het motto XIX S i è c l e , ten volle met 
ƒ300.— wordt bekroond, en aan No. 4, onder het motto 

Eos, eene eervolle vermelding met ƒ100 wordt toege
kend, terwijl aan het ontwerp No. 5, motto Verschei
denheid en Overeenstemming, eene premie van 
ƒ 75.— en een getuigschrift is toegewezen. 

De ontwerper van het ingezonden ontwerp, onder motto 
XIX S i è c l e , is de heer H . E V E R S , Architect, tijdelijk 
te Brussel woonachtig. 

Dat van de derde prijsvraag geen der beide ingekomen 
ontwerpen de bekroning wordt waardig gekeurd, maar aan 
dat ingezonden onder het motto Leerzaam, eene eer
volle vermelding en eene premie van ƒ 75 wordt toegekend. 

V e r t e g e n w o o r d i g i n g der Maatschappij door liet Bestuur. Dij het 
smartelijk overlijden van Z. K. H. den Prins van Oranje 
heelt het Bestuur zijne deelneming in dat verlies aan Z. M. 
den Koning betuigd. 

Verder heeft het Bestuur, door eene Commissie verte
genwoordigd, voldaan aan de volgende vereerende uitnoo-
digingen. 

Van de Maatschappij voor den Werkenden stand, tot 
het bijwonen der jaarleesten harer afdeelingen Ambacht
school en Industrieschool. 

Van de Commissie voor het monument van den Generaal 
P E L , tot bezichtiging daarvan. 

Van de H.H. L - A N D U É & G L I N D E R M A N , tot het bijwonen 
harer proeven met C I I A T W O O D ' S Brandkasten. 

Onze Voorzitter werd benoemd tot lid der Jury voor 
het Nationaal huldeblijk aan Graaf J A N V A N N A S S A U . 

Gebouwen der M a a t s c h a p p i j . De localiteit, hoezeer beperkt, 
was voldoende voor de gewone vergaderingen en bijeen
komsten van het Bestuur en enkele Commission. 

Bij eene reorganisatie der Maatschappij, volgens de voor
gedragen wetsvoorstellen, zal grootere localiteit tot de meest 
dringende behoeften behooren en daarin voorzien moeten 
worden. Uithoofde van den gunstigen stand der financiën, be
sloot het Bestuur de hypotheek ten laste van het gebouw 
in eens af te lossen. 

Afdeelingen. Van de afdeelingen ondervond de Maatschappij 
veel medewerking. Wat betreft de Bouwkundige Bijdragen 

en het opmeten en in teekening brengen van oude gebou
wen, hoopt zij echter op meer steun. 

Dat zij in vele opzichten nuttig werkten, zal blijken uit 
het volgende korte overzicht harer werkzaamheden, over
genomen uit de Verslagen. 

Amsterdam. De afdeeling telt thans 123 leden, waar
onder 4 eereleden. Zij hield 10 vergaderingen, waarvan 
2 buitengewone, welke gemiddeld door 14 leden werden 
bijgewoond. 

Zeer belangrijke onderwerpen werden op die vergaderingen 
behandeld, en teekeningen, monsters van bouwmaterialen 
en plaatwerken ter bezichtiging gesteld. 

Op de uitgeschreven prijsvragen: Een Muziektent en 

Diploma voor de eereleden waren ten aanzien van elk 2 
antwoorden ingekomen. Slechts gedeeltelijke bekroningen 
werden hiervoor uitgereikt. De staat der kas is zeer 
gunstig. 

Arnhem. Deze afdeeling telt, even als het vorige jaar. 
35 leden. Zij hield 7 vergaderingen, gemiddeld door 10 
leden bezocht. Belangrijke onderwerpen werden behandeld, 
duidelijk gemaakt door teekeningen en voorbeelden. 

Ook werd dit jaar eene kunstbeschouwing gegeven. 
De toestand der kas is gunstig. 
'* Gra ven hage. Het aantal leden is tot 138 aangegroeid, 

hetgeen tegenover het vorige jaar eene vermeerdering van 
18 leden aanwijst. De maandelijksche vergaderingen le
verden het bewijs voor de degelijke onderwerpen die 
behandeld werden, en de drukke opkomst der leden, dat 
de afd. zich in een bloeienden staat bevindt. 

Twee prijsvragen werden uitgeschreven. 
1° Een Salonschoorsteenmantel met kamer

bet i m m e r i n g. 
2C Een gesmeed ijzeren Ingangshek voor een 

grooten tuin. 
De vijf ingekomen antwoorden zijn in handen gesteld eener 

Commissie. 
Leiden. Deze afdeeling telt 51 leden en hield 7 verga

deringen, waarbij gemiddeld 17 leden tegenwoordig wa
ren, een bewijs, dat het verhandelde de belangstelling in 
hooge mate verwierf'. 

De toestand der geldmiddelen is gunstig. 
Rotterdam. Deze afdeeling telt 182 gewone leden en 

2 eereleden, hetgeen sedert het vorige jaar eene vermeerde
ring van 7 leden aanwijst. 

De staat der geldmiddelen is voldoende. 
Op de uitgeschreven prijsvraag van een T ochtpui, kwam 

slechts één antwoord in, waaraan een getuigschrift werd 
toegekend. De vergaderingen kenmerkten zich voor de dege
lijkheid der behandelde onderwerpen. Bijzondere vermelding 
verdient, dat de afdeeling is overgegaan tot het doen opmeten 
van een renaissancegevel op de Wijnhaven, om de tee
keningen, wanneer deze gereed zijn, aan de Maatschappij 
voor hare uitgave Oude beslaande gebouwen aan te bieden. 

Zij verdient voor haren ijver onzen welgeiueenden dank. 
Schagen en Omstreken. Het ledental dezer afdeeling 

bedroeg op 1 Jan. 1.1. 41, met het vorige jaar vergeleken, 
eene vermeerdering van (i leden aanwijzend. 

Door het honden van 6 vergaderingen en het in stand 
houden van twee goed bezochte teekenscholen gaf' zij be
wijzen dat zij nog steeds nuttig werkzaam is om in haren 
kring den bloei der bouwkunst te helpen bevorderen. 

Hare kas is in voldoenden staat. 
Utrecht. Deze afdeeling telt 51 leden. 
De toestand der kas is zeer gunstig. 

Bijeenkomsten werden ten getale van 5 gehouden, die 
beurtelings door goede voordrachten, kunstbeschouwingen 
en verschillende mededeelingen de leden tot een druk 
bezoek der vergadering opwekten. 

Zwolle. Door de ziekte en daarop gevolgden dood 
van haren Secretaris, den Heer D O I J E R , was deze af
deeling in groot verval geraakt. Dank zij de krachtige 
maatregelen, door het Bestuur in den herfst van het 
voorgaand jaar genomen, traden 20 nieuwe leden toe, en 
heeft zij met jeugdig vuur hare werkzaamheden hervat. 
Het verslag van haren Secretaris geeft hiervan duidelijk 
blijken door de verschillende nuttige en gezellige vergade
ringen en bjjeenkomsten, die de afdeeling hield. 

D e If t. Wat deze afdeeling betreft, constateerde het 
Bestuur: dat zij heeft opgehouden te bestaan. 

Intusschen werden pogingen aangewend eene nieuwe af
deeling met frissche krachten ter zelfde plaatse te vestigen. 

I n i t i a t i e f der M a a t s c h a p p i j . Overeenkomstig het besluit der 
laatste, in September j. 1. gehouden Buitengewone Alge
meene Vergadering, om aan de Regeering een adres te 
richten over het stichten en in stand houden van Rijks
gebouwen, werd in October 1.1. door eene Commissie, be
staande uit den President cn Secretaris der Maatschappij, 
het volgende adres aan ZE. den Minister van Binnen-
landsche Zaken overhandigd. 

N°. 170 
1879. Aan 

Zijne Excellentie den Minister 
van Binnenlandse/ie Zaken. 

Excellentie! 

In de 38c Algemeene Vergadering van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden 20 Mei 1.1., werd 
de vraag gesteld: 

»Is de wijze waarop in den laatsten tijd eenige door 
het Kijk te stichten gebouwen worden voorbereid en tot 
stand komen de meest gewenschte?" 

Op deze vraag kwam van de afdeeling Rotterdam een 
antwoord in. Reeds in de Buitengewone Bestuurs-verga-
dering, op 19 April 1879, met Voorzitters en Secretaris
sen dor afdeelingen gehouden, werd besloten in deze ge
wichtige aangelegenheid het advies van alle afdeelingen 
in te winnen. 

De ingekomen adviezen werden op de 39» Buitenge
wone Algemeene Vergadering der Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst, op 25 September 1.1. te Botterdam 
gehouden, ter tafel gebracht en breedvoerig besproken. 

Met algemeene stemmen werd door de Vergadering be
sloten, dat door de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst bij den Minister van Binnenlandsche Zaken 
zou worden aangedrongen op verbetering van den be-
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staanden toestand bij het stichten en in stand houden 
der Rijksgebouwen, en dat daartoe aan Z.E. den Minister 
van Binnenlandsche Zaken worde voorgesteld het benoemen 
eener Commissie van praeadvies, bestaande voor het mee-
rendeel uit Nederlandsche bouwkundigen, aan te wijzen 
door de verschillende kunstvereenigingen hier te lande, 
om, gebruik makend van de bij het Bestuur der Maat
schappij ingekomen adviezen der afdeelingen, en na gron
dig onderzoek, Zijne Exc. voorstellen te doen tot algeheele 
regeling dezer gewichtige aangelegenheid. 

Het Bestuur, overtuigd dat ook door do Regeering eene 
betere regeling van deu bestaanden toestand, wat betreft 
het stichten en in stand houden der Rijksgebouwen, vooral 
met het oog op de plaats gehad hebbende opheffing dei-
Commissie van Rijks-adviseurs, wordt gewenscht, beveelt 
deze aangelegenheid ten zeerste in Uwe hooge belang
stelling aan. 

Namens het Bestuur voornoemd, 

C. MUYSKEN, Voorzitter. 

T. SANDERS, Secretaris. 

Amsterdam, 25 October 1879. 

Ofschoon Z.E. meende niet weer te kunnen overgaan 
tot het benoemen eener Commissie van Rijksadviseuren, 
na de vele moeilijkheden, waartoe de vorige Commissie 
had aanleiding gegeven, beloofde de Minister toch de in 
het adres ontwikkelde denkbeelden en voorstellen ernstig 
te zullen overwegen. 

Door Z.E. den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid werd aan de Maatschappij toegezonden de 
Prospectus der dezen zomer te Berlijn te houden tentoon
stelling voor kalk, gips, leem en cement-indushïe, met ver
zoek, Nederlandsche industriëelen met deze tentoonstelling 
bekend te maken en tot ruime deelneming uit te noodigen. 

Gaarne werd hieraan door het Bestuur voldaan, door het 
plaatsen van advertentiën, door het ter lezing leggen dei-
voorwaarden en het schrijven van brieven tot uitnoodiging 
aan de voornaamste belanghebbende industriëelen hier te 
lande, in de hoop Nederland op deze tentoonstelling waardig 
vertegenwoordigd te zien. 

Onderwijs. De Commissie, belast met het uitbrengen van 
een Rapport over den staat van het Bouwkundig Onderwijs 
in Nederland zal, naar wij mogen vertrouwen, in dit jaar 
haar verslag uitbrengen. 

Buitengewone Be8tuiu>Yergadering. De Bestuurs-vergadering, 
waarop de Voorzitters en Secretarissen der afdeelingen, 
volgens art. 47 der Wet, toegang hebben, had plaats op 
17 April j. 1. 

Vertegenwoordigd waren de afdeelingen Amsterdam, 's Gra-
venhage, Rotterdam en Utrec/it. 

De Penningmeester gaf op deze vergadering een nauw
keurig overzicht van zijn gehouden beheer, waarna de 
afdeelingen Amsterdam, Utrecht en Zwolle werden aange
wezen om een lid af te vaardigen voor de Commissie, 
belast met het nazien der Rekening en Verantwoor
ding. 

Bij het bespreken der belangen van de Maatschappij 
in het algemeen, was men van gevoelen aan de wenschen 
van eenige leden, om reeds nu in de uitgave der Bouw

kundige Bijdragen verandering te brengen, voorloopig geen 
gevolg te geven, met het oog op de aanstaande wetsher
ziening, die ook in de uitgave der Maatschappij groote 
veranderingen zal brengen. 

Met een woord van dank aan de Afgevaardigden, die 
door hunne tegenwoordigheid blijk gaven van de be
langstelling hunner afdeelingen, sloot de President de 
vergadering. 

W e t s h e r z i e n i n g . Ingevolge art. 03 der Wet, werd eene 
Commissie van Wetsherziening benoemd, wier Verslag, 
met het Praeadvies van het Bestuur, u reeds werd toege
zonden, en dat heden avond een deel uwer beraadslagingen 
zal innemen. 

l ï t s l a g der S t e m m i n g voor K a n d i d a a t - B e s t u u r d e r s . Uitgebracht 
zijn 244 geldige stemmen, benevens drie van onwaarde. 

De geldige stemmen zijn verdeeld als volgt: 
A . L . V A N G E N D T 32 stemmen, 
J . li. DE K R U Y F F 28 » 

I . G O S S C U A L K 24 » 

O . B . S A L M 21 » 

P . J . H T J I B E E S 14 » 

J . G . V A X N 1 F T E 1 K 13 » 

P . J . I I . CUYPEltS 11 » 
A . X. CODEl'ROY 10 » 
B . DE Q R E E Ï 10 » 

P . F . L A A R M A N 9 » 

J . K A L F F 8 » 

W . S P R I N G E R 8 > 

De overige stemmen waren over verschillende leden 
verdeeld. 

Bovenstaande 12 leden vormen dus de drietallen, waar
uit eene keuze van 4 Bestuursleden zal moeten worden 
gedaan. 

Hiermede, Mijne Heeren! eindigt het overzicht van de 
geschiedenis der Maatschappij over het afgeloopen jaar. 

De Voorzitter betuigt, namens de Vergadering, den 
Secretaris zijn dank voor het uitgebrachte uitvoerige 
Verslag, en verzoekt daarna den Penningmeester, volgens 
punt 3 der Agenda, mededeeling te doen van den staat 
der geldmiddelen. 
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De Penningmeester geeft nu een overzicht van de finan
ciën onzer Maatschappij. 

Hieruit blijkt dat de werkelijke ontvangsten en uitgaven 
over het afgeloopen jaar hebben bedragen: 

aan inkomsten ƒ 8818.26" 
» uitgaven » 8507.74 

gevende een batig saldo van / 2-10.52* 
(Zie Bijlage VII). 

Daar niemand verdere inlichtingen verlangt, bedankt de 
Voorzitter den Penningmeester voor zjjn duidelijk verslag. 

Volgens punt IV der Agenda, brengt de Commissie tot 
het nazien der rekening van den Penningmeester haar 
verslag uit. De heer N I E I W E N H U I S , het woord voerende voor 
deze Commissie, bedankt allereerst den Penningmeester voor 
de wjjze waarop deze de taak der Commissie heeft ge
makkelijk gemaakt, cn adviseert de Vergadering om de 
rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar goed 
te keuren. Daartoe wordt besloten. 

Na eene pauze van vijftien minuten, wordt de vergade
ring voortgezet met het behandelen der Concept-Wet 
volgens het Rapport der Commissie en het Praeadvies van 
het Bestuur. Na eene korte toelichting van den Voorzitter, 
krijgt de heer V A N Z U Y L E N het woord. 

Hjj wenscht een paar wijzigingen in dc; Wet voor te stellen, 
met het oog op het vestigen eener afdeeling in Nederlandsch 
Indië, ten einde daardoor niet alleen het ledental der 
Maatschappij uit te breiden, maar ook om daardoor het artis
tieke element hij de Indische gebouwen meer tot waarde 
te brengen. In overeenstemming met het Bestuur, heeft 
hij gemeend de kleine wijzigingen die hiervoor in het nieuwe 
ontwerp noodig zijn, bij amendement voor te stellen. 

Niemand meer het woord verlangend over de algemeene 
strekking der Wet, wenscht de Voorzitter over te gaan 
tot het behandelen der Wet, te beginnen met Art. 1. 

De heer V A N Z U Y L E N stelt voor de laatste alinea aldus te lezen: 
»Met afdeelingen in verschillende gemeenten van het 

Rijk en in de Overzeesche Bezittingen." 
Art. 1, aldus gewijzigd, wordt aangenomen. 
Art. 2, 3 en 4 worden onveranderd aangenomen. 
Art. 5. Op alinea 3 stelt de heer O O S S C H A L K als amen

dement voor: 
»Teder kan tot zijn 23'' jaar buitengewoon lid der Maat

schappij zijn." 
Dit amendement wordt aangenomen. 
De heer C R A M E R maakt bezwaar tegen de contributie 

van / 15, die hij te hoog acht. Hjj vreest, dat vele leden 
daarom voor hun lidmaatschap zullen bedanken, en weinige 
nieuwe leden zullen toetreden. 

De Voorzitter, wijzende op de nieuwe soorten van leden 
die tegen lage contributie lid der Maatschappij kunnen 
worden, wederlegt de bezwaren van den heer C R A M E R . 

Het voorstel van den heer C R A M E R tot vermindering 
der voorgestelde contributie wordt hierna verworpen. 

Het wenschelijke eener ballotage der aan te nemen 
leden wordt door den heer V A N Z U Y L E N betoogd, en on
dersteund door den Voorzitter en den heer D E K I I U Y F F . 

De heeren L I N S E , M E T Z E L A A R S R . , M O U T I I A A N , V A N E T T E G E H , 

I D E L I N T en S A N C I I E S bestrijden dit voorstel op praktische 
gronden. Bij stemming wordt het verworpen. 

De heer H U I B E U S wijst op het wenschelijke om de con
tributie in termijnen te doen betalen, daar dit voor vele 
leden het bezwaarlijke eene hooge contributie zeker zou 
verminderen. 

De heer O O S S C H A L K ondersteunt dit voorstel, dat door 
den heer V A N G E N O T , geformuleerd als amendement »De 
contribution moeten bjj halfjaarljjksche termijnen betaald 
worden," wordt voorgesteld. Met algemeene stemmen wordt 
dit amendement aangenomen. 

Het geheele art. 5 met de amendementen erlangt even
eens de algemeene goedkeuring bjj de stemming. 

Art. 6 eveneens, met eene redactie-verbetering van den heer 
G O S S C H A L K , door het Bestuur overgenomen, en met de toevoe
ging » één exemplaar", door denheer H E T Z E L A A R J R . voorgesteld. 

Art. 7 wordt aangenomen, met de wjjzigingen voort
vloeiende uit het vorig geamendeerde artikel. 

Na afstemming van een amendement der heeren V A N C E N D T 

en B A U E R , om leden na 1 Juni toetredend, slechts de helft 
der contributie te doen betalen, wordt art. 8 onveranderd 
aangenomen. 

Evenzoo artikel 9, na aanneming van het amendement 
V A N Z U Y L E N om het woord «Bestuur" te doen vervallen. 

Art. 10 wordt aangenomen, met het voorstel van den 
heer B E R G S M A , om de verbeteringen in de redactie aan het 
Bestuur over te laten. 

Art. 11 tot en met 15 worden onveranderd aangenomen, 
en art. 10 met het amendement G O S S C H A L K , om in abnea 
één te lezen: » De Penningmeester is belast met het beheer 
der gelden." 

Art. 17. De heer D E K U U Y F F wenscht hier, tegenover 
het artikel door het Bestuur voorgesteld, het artikel der 
Commissie van Wetsherziening gehandhaafd te zien. 

Dit voorstel wordt aangenomen, met de toevoeging in 
alinea één »en om de vier jaar drie leden." 

Art. 18 tot en met 21 worden zonder wijziging aan
genomen, en art. 22 met het amendement C R A M E R , om bij 
de eerste alinea nog in te lassehen «minstens 15." 

Art. 23 wordt onveranderd aangenomen. 
Art. 24. Na aanneming van het amendement B E R G S M A , 

om de laatste alinea geheel te doen vervallen, wordt ook 
dit aangenomen. 

Art. 25 tot en met 29 worden onveranderd aan
genomen. 
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Art. 30. De Secretaris leest een voorstel voor, ingezonden 
door den Heer W E I S S M A N en anderen, waarvan de strekking is, 
om de Vergadering te verzoeken, dit artikel zoodanig te 
wijzigen, dat, behalve medailles, ook nog geldelijke beloo
ningen door het Bestuur kunnen worden uitgeloofd (Zie 
Bijlage VII). 

Na ondersteuning van de heeren S A N C H E S en M E T Z E L A A E J R . , 

en bestrijding van den heer H E T Z E L A A R S R . . wordt het 
amendement G O S S C H A L K op alinea I te lezen: 

»De uit te loven prijzen bestaan in: gouden, zilveren 
en bronzen medailles, of eene som bij het uitschrijven der 
prijsvraag door het Bestuur te bepalen, benevens het 
getuigschrift der Maatschappij" aangenomen, en daarna 
het aldus gewijzigde artikel. 

Art. 31 tot en met 34 worden onveranderd aangenomen. 
Op voorstel van den heer M E T Z E L A A U S R . , wordt besloten, 

de vergadering te sluiten, nadat eerst de uitslag van het 
Rapport der Commissie van Beoordeeling der ingekomen 
antwoorden op de Prijsvragen, uitgeschreven in 1879 aan 
de Vergadering, zal zijn meegedeeld. 

Nadat de Voorzitter den uitslag van dit Rapport (Zie 
Bjlage I) had meegedeeld en de Vergadering bekend ge
maakt met den naam van den heer H . E V E R S , architect tij
delijk te Brussel gevestigd, als de vervaardiger van het ten 
volle bekroond ontwerp IXC S i èc l e , maakten zich nog be
kend als vervaardigers der andere bekroonde ontwerpen 

de 1 leeren: 
w. j. V I Y K , van het Ontwerp Eos, 
F . w. H E S S E F Z N . , » » » Leerzaam. 

Na uitreiking der belooningen aan de aanwezige 
bekroonden, sluit de President de vergadering. 

Voortzetting der 40e Algemeene Vergadering, op Donderdag 
27 Mei, des morgens te 10 uur. 

Tegenwoordig het geheele Bestuur. 
Bovendien is de presentielijst geteekend door 07 leden, 

waaronder de Correspondenten : V O G E L ( ' * Gravenhage), v. i>. 

A B E N D (Haarlem), K L A N K E N (Hoorn), v. E T T E G E B (Zulphen), 

G E Z E L L E N (Schagen), M A G E R (Weesp), v. L U N T E R E N (UIrecht) 

en A R N O I . D (Weesp), benevens de Afgevaardigden: V A N 

W A D E N O I J E N (Arnhem), B E R T R A M en L A N C E L (Leiden), L I N S E en 
N I E U W E N H U I S (Utrecht), V A N L I T H ('s Gravenhage), I I U I B E R S 

(Amsterdam) en C R A M E R en D U P O N T (Rotterdam). 

De Voorzitter heropent de vergadering en stelt voor, 
met Hoofdstuk VII der Wet voort te gaan. 

Hij stelt echter voor de behandeling in zoover te wijzigen, 
dat niet art. voor art. wordt behandeld, maar leden die 
amendementen verlangen voor te dragen, te verzoeken: 
op te geven bij welke artikelen zij dit wenschen, om dan alleen 
die artikelen te behandelen en de anderen te beschouwen als 
aangenomen. 

De Vergadering, met dit voorstel instemmend, vraagt de 
heer V A N D I J K het woord. 

Hij is er trotsch op sedert de oprichting uitgever der 
Maatschappij te zijn geweest. Hij wenschte dit gaarne te 
blijven en heeft daarom met bijzondere belangstelling het 
nieuwe wetsvoorstel gelezen, maar vooral dit Hoofdstuk. 
Hij stelt voor art. 38 en 39 aldus te wijzigen. 

»Art. 38. De Maatschappij doet uitgeven, onder toezicht 
van het Bestuur, een geïllustreerd bouwkundig Weekblad, 
en een geïllustreerd bouwkundig Tijdschrift, met mede
werking van een uitgever, die, onder het genot eener 
subsidie uit de kas der Maatschappij, beide uitgaven voor 
zijne rekening neemt. 

»Art. 39. De prijs van beide uitgaven wordt bepaald 
door den uitgever, in overleg met het Bestuur." 

Deze wijzigingen worden door de Vergadering aange
nomen — en daarmede het geheele Hoofdstuk VH. 

Bij Hoofdstuk VIII wordt het voorstel van den heer 
B E R G S M A aangenomen, om het woord bijeenkomsten niet 
meer te gebruiken en in het vervolg slechts te spreken 
van vergaderingen. De daartoe noodige veranderingen in 
de redactie aan te brengen, wordt aan het Bestuur over
gelaten. 

De heer M F . T Z E L A A R J R . wenscht nog weder te zien op
genomen het stemmen bij machtiging. 

Na eenige discussiè'n wordt dit voorstel verworpen. Een 
voorstel van den heer V A N D I J K , om bij art. 42 ook het 
benoemen van eereleden op de Agenda te plaatsen, wordt 
aangenomen. 

Hoofdstuk VIII wordt nu aangenomen. 
Hoofdstuk IX en X worden onveranderd goedgekeurd. 
Bij Hoofdstuk XI, vraagt de heer C R A M E R het woord. 

Hij wenscht, even als dit bij de Oude Wet het geval was, 
de afdeelingen geheel vrij te laten in het aannemen harer 
leden. Nog wenscht de heer C R A M E R te zien opgenomen 
in dit Hoofdstuk: dat door de Maatschappij eene vaste 
toelage zal worden toegekend aan die afdeeling waar de 
September-bneenkomst wordt gehouden. 

Beide voorstellen worden verworpen. 
De heer V A N G E N D T stelt voor art. 57 aldus te lezen: 
»De afdeelingen zijn vrij in haar financieel beheer en ont

vangen eene geldelijke toelage uit de kas der Maatschappij 
voor elk lid der afdeeling, tevens lid der Maatschappij. 

.Nadat de heer B E R G S M A er op gewezen heeft, dat 
de faculteit der afdeeling om contributie te heffen daar
mede onaangetast blijft, wordt het gewijzigde artikel aan
genomen, en het geheele Hoofdstuk XI verder onveranderd. 

Hoofdstuk XII, XIII en XIV worden onveranderd aan
genomen. 

Bij behandeling van Hoofdstuk XV, vraagt de heer V A N 
E T T E G E R het woord. Hij wenscht den leden nog afzon

derlijk kennis te doen geven van de verhoogde contri
butie. Ook de heer G E Z E L L E N acht dit noodig, maar boven
dien het stellen der vraag tot welke categorie van leden 
men in het vervolg wil behooren. 

De Voorzitter meent, dat rondzending der Wet alleen 
voldoende is. Een voorstel van den Secretaris om bij de 
Nieuwe Wet eene circulaire te voegen, waarin de leden 
gewezen worden op de veranderingen gebracht in de Hoofd
stukken II: Leden, en, VII en VIII: Uitgaven der 
Maatschappij, wordt aangenomen. Daarna heeft dit 
plaats met het geheele Hoofdstuk XV, nochtans met weg
lating van Art. Gü*, daar de heer G O S S C I I A L K opmerkt, dat 
dit art. geene overgangsbepaling is en niet in de Wet 
behoort. Het Bestuurslid S A N C H E S vereenigt zich met 
het voorstel G O S S C H A L K tot weglating van dit art., mits 
de Vergadering het Bestuur machtigt, om, in geval geen 
uitgever gevonden wordt, zelve de uitgave te doen plaats 
hebben, zooals vroeger bij de Oude Wet plaats had. 

Met algemeene stemmen wordt dit voorstel aangenomen. 
De heer G E Z E L L E N wenscht nog concurrentie der uitge

vers. Hieraan zal gevolg gegeven worden. 
De heer G O S S C I I A L K stelt nu voor: eene verandering te 

brengen in het houden der vergaderingen, wat echter niets 
met het herzien der Wet te maken heeft. 

Hij wenscht eene dag-vergadering, met daarop vol
gend maal, en den volgenden dag weer vergadering. Hij 
voorspelt veel goeds van deze wijziging. Do Voorzitter 
belooft bij de volgende vergadering eene proef in dien 
geest te nemen. 

De heer V A N G E N D T stelt voor, thans geene nieuwe Be
stuurders te kiezen, maar den aftredenden leden te verzoeken, 
hun mandaat tot 1 Jan. 1881 te blijven waarnemen. 

Bij acclamatie wordt dit voorstel aangenomen. 
De heer S A N C H E S stelt voor, dat de nieuwe Bestuurders 

toegang zullen hebben tot de vergaderingen van het be
staande Bestuur. Dit voorstel wordt aangenomen. 

De heer H U I B E R S wijst er op, dat, ook na de aange
nomen wijzigingen van Art. 38, het Bestuur macht moet 
behouden om den prijs der uitgaven voor het publiek 
vast te stellen. 

De Wet wordt nu en Hoc met algemeene stemmen 
aangenomen. 

Een schrijven van den heer V A N N I E U W K E K K E N wordt 
voorgelezen. De Vergadering besluit, dat het Bestuur hierop 
zal antwoorden. 

De heer FOL maakt zich bekend als de inzender van het 
ontwerp Versch eidenheid en overeenstemming, 
maar beklaagt zich tevens over de bekroning van een 
ontwerp, hetwelk, afwjjkende van de bepalingen van het 
programma, op kleinere schaal geteekend is. 

De heer S A N C H E S antwoordt, als lid van het Bestuur, 

dat het Bestuur deze bekroning heeft goedgekeurd, om
dat zij slechts eene gedeeltelijke bekroning is, doch dit niet 
zou gedaan hebben, wanneer do Commissie van Beoor
deeling had voorgesteld dit ontwerp ten volle te bekronen. 

Nog deelt de Voorzitter mede, dat de a. s. September-
bjjeenkomst, volgens rooster te 's Gravenhage zal gehouden 
worden, wanneer de Afdeeling daartegen geene bezwaren 
heeft. 

De heer V A N L I T H meent der Vergadering te kunnen 
verzekeren, dat het der Afdeeling zeer aangenaam zal zijn 
in September de Maatschappij en hare leden te mogen 
ontvangen. 

De begrooting van den Penningmeester (Zie Bijlage VIII) 
wordt toegelicht en goedgekeurd, onder dank van den Voor
zitter, namens de Vergadering, aan den Penningmeester. 

De heer V A N E T T E G E B meent, dat na de aanneming der 
Nieuwe Wet aan het Bestuur moet worden overgelaten 
de noodige maatregelen te nemen om van deze begrooting 
af te wijken. Dienovereenkomstig wordt besloten. 

Op voorstel van den Voorzitter, besluit de Vergadering 
de algemeene bijeenkomst te verdagen tot September a.s. 

Vóór het sluiten der vergadering wenscht de Voorzit
ter nog een woord van dank te brengen aan allen, die 
door hunne opkomst blijk hebben gegeven van hunne be
langstelling in de Maatschappij bij de behandeling van 
onze Nieuwe Wet. Maar hij wijst den aanwezigen leden 
nog op de verantwoordelijkheid, die zij op zich hebben 
genomen door het aannemen der voordracht, daar zij nu 
ook aansprakelijk zijn voor de goede werking dezer Wet. 

De heer L I N S E dankt in het bijzonder den Voorzitter voor 
de leiding der Vergadering en spreekt den wensch uit, 
dat de Nieuwe Wet moge bijdragen tot het brengen van 
nieuw leven in deze Maatschappij cn tot bevordering 
onzer Bouwkunst. 

De heer Z E M E L vraagt nog het woord over eene aangele
genheid die de reeds aangenomen Wet betreft. Na het ge
voelen der Vergadering in deze te hebben gevraagd, betuigt 
de Voorzitter den heer Z E M E L zijne spijt hem hierover niet 
meer het woord te mogen verleenen. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de 
vergadering. 

Aldus opgesteld overeenkomstig de aanteekeningen ge
houden op de 40 1 0 Algemeene Vergadering. 

A M S T E R D A M , Mei 1880. De Secretaris 

T. SANDERS. 
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Bijlage I. 
R A P P O R T 

der Commissie van Beoordeeling der Ontwerpen, ingekomen als antwoorden op de Prijsvragen, uitgeschreven in 1870. 

De Commissie benoemd ter Beoordeeling der ingekomen 
antwoorden op de in 1870 uitgeschreven prijsvragen onzer 
Maatschappij, heeft de eer aan uw Bestuur het navolgende 
te rapporteeren. 

Op de Eerste Prijsvraag: 

Zes Woonhuizen voor den deftigen stand, 

zijn ingekomen zes antwoorden, met de navolgende motto's: 
N°. 1. Tijd is geld. 
N". 2. XIX S i è c l e . 
N°. 3. Riné. 
N". 4. Eos. 
N°. 5. Verscheidenheid en Overeenstemming. 
N°. 6. Verscheidenheid. 

N°. 1. Tijd is geld. De ontwerper van dit plan 
heeft zich oogenschijnlijk te veel door het motto zijner 
teekeningen laten leiden en is daardoor gekomen tot de 
aanbieding van een ontwerp, dat door de schetsmatige 
behandeling, vooral van plans en doorsneden, onafgewerkt 
en hier en daar zelfs slordig te noemen is. 

Het denkbeeld om de gevels der zes huizen tot één 
geheel te vereenigen, en alzoo onder één gemeenschappe
lijk bouwkaraktcr op te nemen, miskent het hoofddoel 
der prijsvraag, dat, in afwijking van den karakterloozen 
vorm en eentonigen huizenbouw onzer dagen, wil, dat 
ieder woonhuis eene eigenaardige bouwtype vertoonen zal. 

Eene aaneenschakeling van opvolgende facaden als deze 
zou het eentonig karakter onzer plattelijstarchitectuur 
slechts door eene andere monotonie, met weinig oorspron
kelijkheid, vervangen. 

Ook de tuingevels lijden aan de grootste eentonigheid, 
die noch door de weinig beduidende open warandes, noch 
door de uitbouwen voor de plaatsen van tijdelijke afzon
dering, kan worden weggenomen. 

De iudeeling der localiteiten beveelt zich door niets in 
het bijzonder aan. 

De sous-terrains zijn goed ingericht. 
De hoofdtrappen nemen, in evenredigheid der bebouwde 

ruimte, te veel plaats weg. In enkelen der woningen is 
door den zonderlingen trapaanleg eene voldoende commu
nicatie van vóór- en achterhuis verbroken. In de plans 
A en D kan zij, tusschen beneden- en bovenhuis slechts 
door de eetzaal plaats hebben. 

De salons der hoofdverdieping zijn öf te groot, öf van 
minder gelukkige verhoudingen. Daardoor is veelal de 

gelegenheid voor kasten en andere huiselijke gemakken 
weggenomen, die nu, bij voortdurend gebruik der trappen, 
elders moeten gevonden worden. 

De balcons aan de bcl-étages, die meer bijzonder voor 
feestelijke gelegenheden schijnen te zijn ingericht, zijn, bij 
eene ruimte van 1.20 meter in het vierkant, te klein om 
aan het doel genoegzaam te beantwoorden. 

De overgelegde détailteekening van den salon aan den 
tuin is harmonisch ontworpen en draagt in de uitvoering 
de blijken van veel artistieke vaardigheid, waarvoor de 
lof niet mag ontbreken. De meerderheid der beoordeelaars 
vond evenwel te veel verschil in de middelmatige behan
deling der gekleurde gevelteokening en de kunstwaarde 
van dit détail, om niet aan ingeroepen hulp van vreemde 
hand te denken. Mocht deze niet zeer gewaagde veronder
stelling waarheid behelzen, dan kan zoodanige handeling 
niet sterk genoeg worden afgekeurd. 

N°. 2. XIX S i è c l e . Van dit ontwerp kunnen wij niet 
anders dan met 'veel lof gewagen. De samensteller toont 
zich meester van zijne taak cn heeft vele bezwaren aan 
de geringe breedte der woningen verbonden, met gemak 
en op ongezochte wijze opgelost. 

De gevraagde teekeningen zijn naar de vereischte schaal 
aanwezig. 

De gevels zijn fiks en krachtig geteekend, verraden eene 
grondige studie van de onderscheidene renaissance-pcri-
oden van de 10° tot de 18° eeuw, en zullen, zoowel dooi
de oordeelkundige toepassing der bouwmaterialen, als de 
variatie en lichtspeling door loggia's, balcons enz. teweeg
gebracht, een gunstig optisch effect vertoonen. De torens, 
minder passende bij het karakter van een deftig woonhuis, 
hadden hiernevens gevoegelijk kunnen vervallen. Eene op
merking van vrij ernstigen aard, is evenwel tegen het 
ontwerp aan te voeren. 

De eisch van een eigenaardig bouwkaraktcr voor ieder 
woonhuis heeft de ontwerper alleen van toepassing op de 
facaden verondersteld. Hij heeft daarbij uit het oog ver
loren, dat de iudeeling der plans, voortvloeiende uit de ver
schillende levenswijzen en gewoonten der bewoners, hierbij 
een krachtige factor kan zijn, en het bouwkaraktcr zich 
even goed in de betimmering en decoratieve behandeling 
van het inwendige der woning op de meest onderscheiden 
wijze openbaren kan. 

Daardoor heeft hij in hoofdzaak slechts twee typen van 
indeeling gegeven, die. wat de opvatting betreft, nog zeer veel 
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met elkander gemeen hebben. Wij moeten erkennen, dat het 
woonhuis voor den deftigen stand aan den smaak van velen 
te gemoet zal komen. Maar er had meer verscheidenheid in 
de opvatting der plans moeten zijn. Menig deftig Hollandsch 
gezin is gewoon zich andere eischen te stellen; en de 
ontwerper toont met zijne eenzijdige plan verdeeling, dat 
hij óf die eischen niet genoegzaam kent, óf ze met opzet 
eene andere richting heeft gegeven. Hij merkt in zijne 
Memorie op, dat de gelegenheid tot het geven van feesten 
in gebouwen van dergelijken rang, bewoond door personen, 
die een verheven stand in de maatschappij bckleeden, een 
bepaald vereischte is. Wij voeren hiertegen aan, dat 
onder den deftigen stand ook de gezeten burgerij ver
staan wordt, die door hare financicete positie zich alle 
gemakken van den tijdgeest veroorloven kan, doch daarom 
nog geene maatschappelijke positie behoeft te bekleeden, 
wier étiquette het geven van feesten voorschrijft. Ook 
zulk een deftig burger kan zijn invloed op het bouwplan 
doen gelden; en hoe aangenaam ook het gebruik zijn zal 
van drie opvolgende salons met wintertuin, die naar ver
houding gedecoreerd en gemeubileerd moeten zijn, menig 
werkzaam huisvader, menige zorgvuldige huismoeder zullen 
aan de hoofdverdieping voor dagelijks wederkeerend ge
bruik het genlis betreuren van eene tiksche werk-of'kinder
speelkamer, of van een welingericht spreekvertrek. Zij toch, 
wier positie meermalen tot het geven van feesten aanleiding 
geeft, zullen zich in de meeste gevallen niet met een 
huis van 6 a 7 meter breedte vergenoegen. Ook de bui
tengewone zwaarte der muren, die, vooral wat sommige 
binnenmuren betreft, niet gemotiveerd is, doet zien, dat 
het plan niet geheel op Nederlandschen bodem gegroeid is. 

Behalve het genoemde hoofdgebrek, is overal op schoone 
en evenredige verhoudingen gelet. 

Het geheele ontwerp is met overleg bedacht en gerang
schikt, en met smaak en kennis in teekening gebracht. 
Gelijke zorg strekt zich over de plans, binnen- en buitenor
donnantiën uit. 

Tot de ondergeschikte aanmerkingen, die te maken 
zijn, behoort dat op entresols of bordessen geplaatste 
privaten, wel ruimte uitwinnen, maar overigens niet ver
kieselijk zijn. Verder, dat de gang achter de vestibule van de 
doorsnede over A. B. niet in elk opzicht niet het plan 
overeenkomt; dat kasten of bergplaatsen op de bel-étage 
bijna overal ontbreken. Beiden zijn evenwel ondergeschikte 
punten, die met weinig moeite zijn in orde te brengen, 
zonder dat het plan hierdoor in de hoofdzaak benadeeld 
wordt. 

Dat de zes gebouwen onder één kolossale kapbedekking 
zijn gedacht, vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in den 
wensch des ontwerpers, om aan de zeer onderscheiden 
gevelbekroningen een rustiger aanzien te geven door mid

del van een donkeren achtergrond. Stellen wij de bedoeling 
op prijs, het middel daartoe vinden wij ongepast. Moge
lijke vermeerdering van brandgevaar en voortvloeiende 
moeielijkheden uit gemengd bezit van den waterloop moe
ten steeds vermeden worden. In den geest der prijsvraag 
moet iedere woning van afwijkend bouwkarakter eene eigene 
kapbedekking bezitten. 

Wij eindigen deze opmerkingen met de verklaring, dat 
de zeer verdienstelijke arbeid in bijna elk opzicht tot 
het beste der ingezonden ontwerpen behoort. 

N°. 3. Riné. Voor dit ontwerp gevoelen wij weinige 
sympathie. Zij die in de bouwkunst meer met variatie, 
grillige vormen en gezochtheid op hebben, dan met een
voud, ernst en waardigheid, zullen voor de zeer onder
scheiden karaktertypen der gevels misschien als verdedigers 
optreden. Ons boezemen zij weinig belangstelling in. De 
ontwerper heeft zich niet aan de bepaalde maximum
breedte van iedere woning gehouden, maar is die in type 
B en E te buiten gegaan. Niets is overgelegd, waaruit 
de opvatting der tuingevels zou blijken. 

Evenmin is eene lengtedoorsnede aanwezig. De indeeling 
der plans is over het algemeen zeer primitief. Er ont
breekt tc veel aan, dan dat het ons lust, alles of veel 
zelfs en dé tad te beoordeelen. 

Het onderling verband der kamers is bijna overal ver
waarloosd; nergens wordt eene suite van twee ruime 
vertrekken aangetroffen. Type E geeft ons een gang te 
zien, die bij eene lengte van 18 meters, eene breedte van 
slechts 1 meter heeft, met een omgaanden hoek, die het 
lichteffect bederft, begrensd door tal van diepe kasten, die 
de sprekende getuigen zijn van de vele ruimte door ver
keerde indeeling te loor gegaan. 

In F vindt men eene vestibule van 4 bij G meters, die op 
een langen gang van slechts 1.10 meter uitkomt, terwijl 
het aangrenzend spreekvertrek van 2 bij 4 meters te vergeefs 
klaagt over de ongelijke verdeeling der aardsche goederen. 

Nog is er in E eene zeer ongeriefelijke serre in het 
midden der woning, die de toetreding van zonlicht voor 
een groot gedeelte belemmerd ziet door de opgaande eerste 
verdieping, en die de overtollige geuren en dampen van 
de keuken ontvangt, welke alleen van de serre haar licht en 
lucht verkrijgen moet. 

In A stelt de ontwerper voor, om bij gebrek aan beter, 
de achterkamer als suite bij de voorkamer te gebruiken, 
zonder daarbij rekening te houden inet den tocht van de 
trap of de passage van het slecht-ingericht privaat. 

In de toelichtende Memorie wordt de naïeve verklaring 
afgelegd, dat de benoeming der kamers is achterwege ge
bleven, omdat de bestemming meestal later door de bewo
ners geregeld wordt, zonder iets te gevoelen van de 
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waarheid, dat toch iedere localiteit bij de bewoning zijne 
eigenaardige eischen heeft, die niet overal in het plan 
gelijkmatig kunnen bevredigd worden. Eene dergelijke ver
klaring voert met zich de kiemen der veroordeeling van 
eigen werk. 

Brengen beoordeelaren hulde aan den ijver en de vele 
moeiten, die de ontwerper zich getroost heeft, zijn werk 
moet als niet vatbaar voor bekroning of loffelijke ver
melding worden ter zijde gelegd. 

No. 4. Eos. Dit ontwerp bevat zeer veel goeds. 
De plattegronden zijn met veel zorg samengesteld. De 

localen, waar het hoofdzakelijk op aan komt, zijn goed 
geplaatst en hebben over het geheel fraaie verhoudingen. 
Ook de inrichting van trappen, gangen en dienstvertrekken 
is zeer te prijzen. Bij eene ruime opvatting der hoofdpunten, 
mogen evenwel de meer ondergeschikte zaken, als van 
dagelijkschen invloed op de bewoning, niet uit het oog 
verloren worden. Eene hoofdverdieping met slechts twee 
kasten voor huiselijk gebruik, zonder eigenlijk spreekver
trek, zonder garderobes of ruimten, die tot tijdelijke ber
ging van voorwerpen, in het belang van bet gezin of de 
bediening der bei-étage behoeften zijn, is nog geen ideaal 
te noemen. 

De binnenplaatsen, die voor twee woningen gemeen
schappelijk zijn aangelegd, zouden ter besparing van ruimte 
meer aanbeveling verdienen, zoo niet eene gepaste zucht 
naar algeheele vrijheid deze schikking weder minder ver
kieselijk maakte. Ifet gevoelen van beoordeelaren was 
omtrent dit punt eenigszins verdeeld. In ieder geval was 
men bet eens, dat zij, met betrekking tot den bebouwden 
grond, eene te groote ruimte innamen, en dat bij eene 
verplaatsing der trappen, wijziging van het privaat of 
verhooging van het traplicht, een deel dier binnenplaatsen, 
tot groot gemak der aangrenzende vertrekken, had kunnen 
benuttigd worden, om in het vroeger genoemde gebrek 
aan huiselijke gemakken te voorzien. 

De bovenverdiepingen zijn in zeer vele kleine compar
timenten verdeeld, een stelsel dat hier te lande, waar men 
minder op vele dan wel op ruime kamers gesteld is, 
miader verkieselijk schijnt. Engelsche of gevulde krulmu-
ren, die men beter doet te vermijden, zijn er het nood
zakelijke gevolg van. 

De ontwerper beeft zich zijne taak gemakkelijk gemaakt, 
door aan iedere woning 0.50 meter breedte boven het 
vastgestelde maximum te geven, in de vreemde ver
onderstelling, dat de vraag de binnenwerksche maat zou 
kunnen bedoelen; alsof de dikte der buitenmuren op be
perkt bouwterrein geene plaatsruimte zou behoeven. De 
gevels en plattegronden zijn twee aan twee aan elkander 
gelijk gemaakt en geven slechts de helft van hetgeen de 

: vraag met een eigenaardig bouwkarakter voor ieder woon
huis bedoelt. De in de Memorie aangeduide weg tot het 
brengen van de gewenschte verscheidenheid in betimme
ringen, stukadoor- en schilderwerken, is een huismiddel, 
dat geene ernstige weerlegging behoeft. 

Aan de gevraagde teekeningen, die tot volkomen dui
delijkheid vereischten zijn, ontbreken in de eerste plaats 
de tuingevels. De mededeeling, dat de warandes van ge
schilderd hout, door glas gedekt zijn, is niet in staat om 
aan dit gebrek te gemoet te komen. 

Verder is er geene lengtedoorsnede, en détails ontbre
ken geheel. Wel verontschuldigt de ontwerper zich met 
de beperktheid van den vergunden tijd. Maar de minuti-
euse behandeling van plafonds, tuinen en verder decoratief' 
werk zijn hiermede in scherpen strijd en nopen ons te 
verklaren, dat aan de beantwoording der prijsvraag slechts 
ten deele is gevolg gegeven. 

De gevels zijn met smaak ontworpen en bevatten goede 
motieven. Jammer, dat de hoofdtoegang der beide gebou
wen van het centrum eene goede uitwerking mist. Zij zijn 
op de helft der gevraagde schaal geteekend, wat de ont
werper eerst bij het opstellen zijner Memorie zegt bemerkt 
te hebben. De behandeling daarvan is overigens met zoo
veel vlijt en zorg geschied, dat men inderdaad niet ver
onderstellen mag, dat de ontwerper, ter besparing van 
werk, de kleinere schaal heeft gekozen. 

Ondanks het onvolledige der inzending, komt aan dit 
ontwerp naar algemeen gevoelen, in volgorde van ver
diensten de tweede plaats toe. 

N°. 5. Verscheidenheid en Overeenstemming. 
Dit ontwerp verraadt practische ervarenheid in de plan-
verdeeling, doch weinig oorspronkelijkheid in het algemeen. 

De geprojecteerde woningen, hoewel kleiner dan de ont
werpen der mededingers, zullen aan matiggestelde eischen 

i over het geheel voldoen. 
Het plan der middenwoningen komt ons het minst doel

matig voor. De trap ligt te afgelegen, om bij het bedienen 
op de verdieping gemakkelijk te zijn. De uitstekende toren 
is voor het effect der tuingevels niet van genoegzame 
waarde, om het gemis aan vrijheid van uitzicht, hierdoor 
veroorzaakt, te wettigen. 

De ontwerper heeft, ook volgens zijne Memorie, de 
plattegronden op drieërlei wijzen ingedeeld, en de vóór-
en achtergevels in hoofdvorm, twee aan twee, aan elkander 
gelijk gemaakt, in strijd met de prijsvraag, die voor ieder 
woonhuis een eigenaardig bouwkarakter eischt. 

De privaten in huis 2 en 4 zijn niet goed geplaatst. 
De afscheidingen der tweede verdieping vinden voor 

een groot deel haar steunpunt in de halken, hetgeen 
af te keuren is. 

Voor kasten en kleine huiselijke gemakken is even
wel goed gezorgd. 

De gevels aan de straat hebben iets gedrukts en zwaar
moedigs. De zich tegen de lucht afteekenende geveltoppen 
en dakspitsen konden bij meer verscheidenheid van vorm, 
meer wezenlijke overeenstemming uitdrukken. De sluitge-
vels vertoonen het meest eigenaardig bouwkarakter en 
zijn in het bezit van de beste verhoudingen. Het centrum 
evenwel schijnt gedrongen en bekneld, cn de zakgoot doet 
eene onaangename uitwerking. 

Ook de tuingevels, vooral het middengedeelte, zien er 
somber uit en zijn niet bevorderlijk aan het verlangen 
om met het intérieur der tuinkamers kennis te maken. 

De bekapping der 2C en 5° woning schijnt niet in over
eenstemming met die van dezelfde huizen in de tuingevel-
teekening aangegeven. 

De doorsneden zijn vrij goed bewerkt, maar schoorsteen
mantels, glaspuien en verdere betimmeringen zijn wat 
plomp en munten door geene aantrekkelijke vormen of 
schoone verhoudingen uit. 

Ondanks de aangegeven gebreken, wordt aan dit ontwerp, 
in volgorde der verdiensten, de derde plaats aangewezen. 

getroffen, schijnt ongemotiveerd en niet verkieselijk. De 
gevels zijn niet op de gevraagde schaal geteekend. Zij 
geven tal van bekende bouwmotieven en détails, die gansch 
niet onverdienstelijk, maar voor deftige woonhuizen te vol 
en te gezocht zijn. Zij zijn het beste gedeelte der overi
gens zeer middelmatige inzending, en hoewel niet alle 
onderdeden in even groote mate onze goedkeuring uit
lokken, worden in de hoofddeelen bijna overal goede verhou
dingen aangetroffen, die over het geheel een bevredigenden 
indruk geven. 

De Memorie van toelichting heeft weinig te beduiden 
en geeft geene nieuwe denkbeelden aan. 

Voor bekroning of onderscheiding kan dit plan niet 
in aanmerking komen. 

Aan de oproeping tot beantwoording der Tweede Prijs
vraag : 

Eene Verhandeling ocer den Scholenbouw, 

is door niemand gevolg gegeven. 

N». 6. Verscheidenheid. De indeeling der plan
nen heeft, volgens den ontwerper zeiven, veel overeen
komst, en is daardoor in strijd met het gevraagd eigen
aardig bouwkarakter voor ieder woonhuis. 

Bovendien eischt de prijsvraag een volkomen duidelijk 
plan, met gevels, doorsneden en détails. Die volkomenheid 
laat veel te wenschen over, omdat het plan der sous-ter
rains, waarin de keukens en verdere dienstvertrekken moeten 
gevonden worden, geheel ontbreekt. Evenzeer mist men 
eene lengtedoorsnede over een der voornaamste gebouwen. 

Tuingevels cn detail, van welken aard ook, zijn niet te 
vinden. 

Het is geen gelukkig denkbeeld de middenruimten der 
plans, in het renvooi met de namen van alcove, dessert
kamer, boudoir, bestempeld, door gebrek aan direct licht, 
in een betrekkelijk duister te doen verkeeren. Wij hadden 
liever, zij het dan ook niet in alle planverdeelingen, deze 
ruimten van de achterzijde verlicht gezien door een open 
trapgat met lantaarn gedekt, tevens geschikt om een ge
zelliger aanzien aan den hoofdgang of corridor en een 
beteren toegang naar het sous-terrain te verleenen. De 
plaatsing der trappen in de plans A , C en D is zeer ver
werpelijk. Deze ontnemen aan de tuinkamers de vereischte 
ruimte en bovendien een vrij en onbelemmerd uitzicht. 

De privaten in de huizen A en 7? zijn misplaatst en 
maken den toegang tot het sous-terrain onmogelijk. 

De verplaatsing van de salons naar de bovenverdieping, 
waar overigens de slaapkamers en boudoirs worden aan-

Op de Derde Prijsvraag: 
li 
l| Be beide Gereis ran een Hoekgebouw, aan een ruim Plein, 

met aanduiding der planrcrdeeling, 

zijn ingekomen twee antwoorden met de navolgende motto's: 
N». 1. Leerzaam. 
N». 2. Rineo. 

N°. 1. Leerzaam. Dit ontwerp is niet zonder ver
dienste. De fiksche winkelruimte, de diepe schouwkasten 
en verdere eischen voor den verkoop zijn goed opgevat. 

De op den hoek aangebrachte cirkelvormige uitbouw, 
met torenspits, waarin tevens het inspringend tochtportaal 
van deu winkel gevonden wordt, is eene gelukkige ge
dachte, die de slankheid der facade bevordert en den wensch 
tot afwisseling bevredigt. 

De buitenwaartsche voorsprong, ten behoeve van de 
trap, komt noodwendig in strijd met iedere gemeente- of 
bouwverordening en is daarom af te keuren. 

De planverdeeling beantwoordt niet geheel aan de eischen 
der prijsvraag. Deze laatste vraagt zeer bepaald een win
kel met afzonderlijken buiten- en binnentoegang naar de 
bovenwoning van 3 verdiepingen. 

De ontwerper stelt zich een magazijn vóór met een eigen, 
niet van buiten toegankelijke trap naar de bergplaatsen 
op den zolder en de bij behoorende woning op de eerste 
verdieping. Het afgezonderd en van de straat alleen toe-
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gankelijk bovenhuis bevindt zich dan op de hooger gele
gen étages en verliest hierdoor veel van zijne practische 
waarde. De steeds terugkeerende lichamelijke afmatting, door 
een trap van 50 a 55 treden, veroorzaakt, zal den be
woner en zijn gezin tot een waren gruwel worden en den 
wensch naar een spoedig vertrek levendig houden. 

De distributie is overigens goed, wanneer men den gang 
van de tweede étage daarvan uitzondert, die langs den 
buitenmuur zóó is aangelegd, dat de woon- en slaapka
mers haar licht en lucht eerst uit de tweede hand ontvan
gen, wat bepaald is af te keuren. Ook de scheeve schoor
steenbemanteling in vertrek XXI is onbehagelijk. 

Gevels en doorsneden zijn op 1 $ centimeter per nieter, en 
alzoo niet op de gevraagde schaal, bewerkt. Eene prijsvraag 
als de 3°, meer speciaal voor aankomende bouwkundigen, 
is op grootere schaal gewenscht, om daardoor de deugden 
en gebreken van kunstvorm en constructie vooral duidelijk 
in het oog te doen vallen. Van dien eisch mag het ant
woord in geen geval afwijken. Het zou anders veel spoe
diger in het oog vallen, dat de balconvoet van den uitbouw 
op gelijke hoogte met den raamdorpelband van de gevels 
ligt, waardoor óf het balcon onbruikbaar wordt, tenzij 
men het met een paar optreden bereiken wil; óf als bloe-
menplat vóór de ramen dienst doet, en dan op het schoonste 
punt het uitzicht belemmert. 

De architectuur der gevels, vooral het bovendeel, is niet 
onverdienstelijk. Hoofdzakelijk is het de Oud-Hollandsche 
renaissance, die hier hare eischen stelt, maar niet overal 
redegevend en met smaak is toegepast. De onophoudelijke 
repetitie der blokken van de winkelpui, als decoratieve 
bekleeding van kolommen en pilasters, is eentonig en 
onbehagelijk. De opgaande hoektoren moest als doniinee-
rend deel van het bouwwerk het rijkst behandeld zijn en 
was daartoe ook alleszins geschikt. De ontwerper heeft 
dit anders begrepen en daardoor veel van het effect ge
mist. Ook laat de algemeene harmonie der détails veel 
te wenschen over. 

De kleuren, waarmede de gevelteekening is opgewerkt, 
doen aan avondverlichting denken en geven geen hoog 
denkbeeld van zucht naar waarheid en harmonie van kleur. 

N°. 2. Rineo. De inzender van dit ontwerp is niet 
gelukkig geweest in de opvatting van het hoofddenkbeeld. 

Door het gelijkstrauts aanbrengen eener keuken met 
ruime binnenplaats, is de winkel die op dergelijken stand 
eene goede rente moet kunnen opbrengen, tot een mini
mum ingekrompen van 0.25 nieter in het vierkant. 

Rekent men hieraf de benoodigde ruimte voor schouw-
kasten, lezenaars of andere toestellen tot étalage, voor 
toonbank, winkelkasten, tochtportaal enz., dan zal de ont
werper zelf moeten erkennen, dat hij voor de uitvoering 

geen practisch ontwerp geleverd heeft. Hij schijnt dit 
zelf gevoeld te hebben, door in het plan, noch voor het 
tentoonstellen van goederen, noch tot het voorkomen van 
tocht, die op den hoek van een ruim plein toch zeer 
hinderlijk zal blijken, eenige maatregelen op de teekening 
aan te geven. 

Het niet gevraagde magazijn boven den winkel, dat in 
de doorsnede meer als salon behandeld is en overigens 
het gebrek aan beneden plaatsruimte schijnt te moeten 
vergoeden, wordt bereikt door de eenige trap naar de 
bovenwoning, waardoor de dienst van dit magazijn en het 
mogelijk bezoek der clientèle, voortdurend met den dienst 
van het woonhuis, speciaal de keuken, in botsing komt. 
Dit is bepaald in strijd met de gestelde vraag, die twee 
afzonderlijke toegangen voor het bovenhuis eischt. De 
teekening der doorsnede is, zonder eenig bijzonder talent 
te verraden, met netheid afgewerkt, en de uitwendige be
timmering wijst over het geheel vrij goede verhoudingen 
aan. Met minder recht is dit op de facade toepasselijk. 
De doorgaande cordons en borstweeringen verdeelen haar 
in horizontale strooken, die aan het geheel een eentonig 
en vooral gedrukt voorkomen geven. Hij de opvatting van 
den ontwerper hadden wij liever eene galerij in den 
winkel gezien, met gedeeltelijken entresol, waardoor de hoek 
van het gebouw als hoofdpunt een royaler en rijziger 
aanzien had verkregen, en de fusie met den dienst van 
het woonhuis ware vermeden. 

De gevraagde tweede gevel is niet aanwezig. Hoewel 
hij zich uit de voorstelling van den hoofdgevel, in verband 
met het winkelplan duidelijk laat denken, en hier geheel 
overbodig is te noemen, zoo volgt hieruit toch reeds, dat 
de prijsvraag op meer variatie in het uiterlijk bedacht 
was, en het plan Rineo, ook op dit punt geene vol
ledige beantwoording kan worden genoemd. 

De gevraagde Toelichting der constructie is afwezig. 
Voor bekroning of eervolle onderscheiding kan dit plan 

niet in aanmerking komen. 

Als Résumé onzer beoordeeling diene het navolgende: 

E E R S T E P R I J S V R A A G . 

Ten 1". Dat het ontwerp N°. 2, met het motto XIX 
S i è c l e , ondanks de aangegeven gebreken, naar het alge
meen gevoelen van beoordeelaren, genoegzame verdiensten 
bezit, om daaraan als volle bekroning den uitgeloofden 
eereprijs van ƒ300 toe te kennen. 

Ten 2e. Dat het ontwerp N». 4, Eos , om het onvol
ledige der inzending, voor geene bekroning vatbaar is, 

doch daaraan eveneens met algemeene stemmen, ter waar
deering van de ruime opvatting en de goede uitvoering, 
eene zéér eervolle vermelding met eene tegemoetkoming 
van ƒ 100.— (als de kas der Maatschappij dit toelaat), 
is toegekend. 

Ten 3e. Dat aan het ontwerp N°. 5. Versche iden
heid en Overeenstemming, naar het gevoelen 
der meerderheid van beoordeelaren, om de practische ken
nis, waarvan het blijken geeft, en de netheid der uitvoering, 
waarvan de hoofdgevels het bewijs leveren, eene loffelijke 
vermelding, met eene schadeloosstelling van / 75.— (onder 
gelijke voorwaarde) toekomt. 

D E R D E P R I J S V R A A G . 

Ten 4e. Dat geene der beide antwoorden genoegzame 
verdiensten bezit, om voor de bekroning in aanmerking 
te komen. 

Ten 5°. Dat aan het ontwerp N°. 1, met het motto 
Leerzaam, eene eervolle vermelding kan worden toege
kend, met eene premie van ƒ 25.—, als tegemoetkoming 
voor den daaraan besteden tijd. 

Het ligt tevens in de bedoeling onzer Commissie, van 
de ontwerpen N°. 4 en 5 der Eerste Prijsvraag en het 
ontwerp N°. 1 der Derde, de uitgave te verzoeken op twee 
platen, achter het gewoon Verslag. 

Aldus opgemaakt in de vergadering van Beoordeelaren, 
gehouden te Amsterdam, den 10en April 1880. 

J. H. LELIMAN. 
E. GUGEL. 
N. REDEIvER BISDOM. 
C. VERMEYS. 
H. W. VETH, Rapporteur. 

Bijlage II. I Ü Prijsvraag N ü . 2, 1879. 

Motto: X I X e S I È C L E . 

Ontwerp van zes Woonhuizen voor den defligen Stand. 

Toelichtende Beschrijving. 

Het ontwei-]) is voorgesteld op 4 platen. 
In het programma wordt melding gemaakt, dat »ieder 

woonhuis een eigenaardig bouwkarakter zal hebben," 

waaruit de ontwerper begrepen heeft, dat dit vooral op 
de facades ziet, reden waarom terecht het eentonig 
aanzien, waarvan onze Hollandsche steden, helaas! zoo 
zeer den stempel dragen, moet vermeden worden. Vandaar 
dat ontwerper de plannen in 2 categoriè'n verdeeld heeft. 
n.1. voor groote en kleine familiën. Het spreekt vanzelf, 
dat bij de eerste categorie het aantal vertrekken grooter. 
de facades en binnenversierselen rijker zijn dan bij de 
laatste, waardoor vooral het uiterlijk eene gunstige gemo
tiveerde afwisseling verkrijgt. 

Tot de eerste categorie behooren de plans 1, 3, 4 en 6. 
De rez-de-chaussée bevindt zich op 1.20 M. boven de 

straat, daar dit zoowel innerlijk als uiterlijk, meer aan
zien aan het gebouw geeft. De sous-terrains als soubase-
ments behandeld, verzekeren den gevel een solieden voet, 
doen hem over hot omringende domineeren en veraange
namen het uitzicht op de straat. 

De vestibule stijgt in waarde door het plaatsen van 
eenige treden, die met de trap naar de verdieping een 
schoon perspectief vormen. 

De groote salon of woonkamer is aan de straat gelegen, 
om den bewoners van het gezicht der dagelijksche passage 
te doen genieten. Door ruime deuren geraakt men tot 
den salon of spreekkamer, die uitzicht heeft op eene rijk
versierde, met glas overdekte binnenplaats, of wintertuin, 
en een geheel vormt met de dagelijksche eetzaal. Door 
eene ijzeren a jour gewerkte trap, heeft men gemeenschap 
met den tuin, welke zoodanig is ingedeeld, dat de déco
ratieve punten, als: vazen, standbeelden, etc. in de ge-
zichtslijn der vertrekken vallen. Om den achtergrond te 
maskeeren, heeft de ontwerper hier eene galerie italienne 
met grotten aangebracht. De rez-de-chaussée kan dus bij 
feestelijke gelegenheden tot eene suite van salons ver
eenigd worden, die, door hunne verschillende decoratie, 
een rijk en schilderachtig ensemble zullen opleveren. 

Volgens de meening van den ontwerper, is dit een ver-
eischte voor gebouwen van dergelijken rang, bewoond door 
personen, die een verheven stand in de maatschappij be-
kleeden, en wien de étiquette noodzaakt van tijd tot tijd 
feesten te geven. 

Nevens de eetzaal is een office, voorzien van monte-
plats, aangebracht in de onmiddellijke nabijheid van de 
trap naar de sous-terrains. De indeeling hiervan is als 
volgt: 

De keuken, met waschplaats, is, met het oog op den 
dienst, dicht bij de trap geplaatst, terwijl men door eene ruime 
vestibule tot een basse-cour geraakt, hetwelk door eene 
trap gemeenschap met den tuin heeft. De dienst hiervan 
geschiedt dus langs dezen weg. Verder heeft men dienst-
bodenvertrek, kolenhok, wijn- en provisiekelder. Ofschoon 
oj) het eerste aanzien deze laatsten wegens de ongeiueeno 
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diepte van het plan onvoldoende geventileerd schijnen, is 
dit toch geenszins het geval. De ontwerper heeft gedacht, 
in den schuinen hoek der keuken tegen den zijmuur eene 
ventilatiebuis te plaatsen, welke met de lucht der wijn
en provisiekelders gemeenschap heeft door openingen in 
de muren tegen het plafond aangebracht. Eene calorifère, 
de vertrekken door middel van verhitte lucht verwarmende, 
is ongeveer in het midden van het plan geplaatst. 

Op den entresol is eene privé, met benoodigdheden, aan
gebracht, voor het gebruik der verschillende verdiepingen. 

De l e en 2° verdieping bevatten ruime, welverlichte 
slaapkamers, toiletkabinetten en badkamer. De mansardes 
zijn voor het gebruik der dienstboden bestemd. Kasten 
zijn overal in voldoend aantal aanwezig. 

De indeeling van de plans n".'s 2 en 5 is als volgt: 
De rez-de-chaussée bevat vestibule, salon, eetkamer en 

serre, welke, zoo noodig. als dagelijksche eetkamer kan ge
bruikt worden ; verder een kabinet voor verschillend gebruik 
aangewend. De sous terrains bevatten keuken met wasch-
plaats, wijn- en provisiekelder, kolenhok en vestibule, 
welke toegang geeft tot een cour-basse, die door de trap 
in gemeenschap met den tuin staat. 

Op den entresol vindt men het privé ca., terwijl de 
l l' en 2° verdieping slaapkamers en kabinetten bevatten. 
Kasten zijn ruimschoots voorhanden. 

De gevels zijn allen in deu renaissance-geest opgevat, ge
wijzigd naar de eischen des tijds. Om het schilderachtig 
aanzien te verhoogen, heeft de ontwerper sommigen er van 
met pignons, loggia's, torentjes, belvedères, brétèches, 
balcons, als anderszins, versierd, terwijl door aanwending 
van verschillende materialen, zooals: blauwen, zwarten 
(pierre de Tournai), bruinen (pierre dc Diest). witten 
(pierre de Champsone), pierre de Gobertange en baksteen, 
alle eentonigheid verwijderd is. 

1'acade N°. 1, links, draagt den stempel der Italiaansche 
en in het bijzonder der Venetiaansche renaissance, ken
baar aan de wijde vensteropeningen (venehennes) en de 
klassieke massa's in het algemeen. In de détails is de 
Vlaamsche renaissance kenbaar. Als bouwmaterieel is de 
pierre de Champsone aangewend, die wegens zijne schoone 
kleur en hardheid, uitnemend voor ons klimaat geschikt is. 

Facade N°. 2 duidt door hare strenge lijnen cn rechte 
hoeken het tijdperk aan der Fransche renaissance, onder den 
naam van style Louis XIII bekend. Eenvoud der motieven 
geven aan dezen gevel een rustig uiterlijk, dat het pittoresque 
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der omringende zooveel te meer doet uitkomen. Het plint 
en de banden der rez-de-chaussée zijn van blauwen steen, 
het overige gedeelte der facade is van witten baksteen bedoeld. 

In Facade N° 3, is eene lichte nuance van het tijdperk van 
F R A N C O I S I te bespeuren, gemengd met silhouetten, die in 
de Vlaamsche renaissance te huis behooren. Het bouwma
teriaal bestaat uit witten steen. 

Facade N°. 4 is meer in Hollandsche renaissance opge
vat. Pilasterrijen van rijzige verhouding, voorzien met 
diamant koppen en décoratieve banden zijn hier op hare 
plaats. 0]) de 1" verdieping is een overdekte uitbouw 
(brélèche) aangebracht, waardoor men van uit de kamer 
het uitzicht in de straat verkrijgt. Dit gedeelte der facade 
is délicater dan het overige behandeld, niet alleen wat 
lijnen, maar ook wat kleur aangaat, daar het fries en de 
paneelen met faience versierd zijn, waardoor het geheel 
een polychroom aanzien verkrijgt. De rez-de-chaussée is 
uit baksteen en blauwen steen samengesteld, de rustieke 
banden, alsmede het soubaseinent zijn van geolieden Door-
nikschen steen bedoeld, die een zwart aanzien heeft en 
eene zeer schoone kleurschakeering teweeg brengt. Som
migen der sluitsteenen van de arcades zijn van gepolijsten 
bruinen steen (pierre de Diest), de pilasters en lijsten van 
witten steen (pierre de Champsone) bedoeld. 

De grootsche eu eenvoudige verdeeling van Facade N°. 5 
wijst duidelijk het tijdperk van I . O U I S XVI aan. De rez-de-
chaussée als soubaseineut opgevat, dient tot voetstuk aan 
eene pilaster-ordonnantie, welke door 2 verdiepingen heen
gaande, den gevel een deftig aanzien verleent. Het geheel 
is van witten steen. 

Facade N°. C doet de vrije opvatting de afwisseling der 
massa's en détails, benevens de verschillende bouwmaterialen, 
dadelijk aan het artistieke tijdperk der Vlaamsche renais
sance denken, in do IC en 17" eeuw zoozeer in bloei. 

De achtergevels zijn zoo getrouw mogelijk in het ka
rakter der voorgevels weergegeven, oin ook met de binnen-
décoratie een harmonisch geheel te vormen. 

De constructie is te eenvoudig om hierover in détails te 
treden. Dagelijks komen dergelijke gevallen veelvuldig in 
den gewonen huishouw voor. Als nadere toelichting diene 
alleen, dat de sous-terreins met gewelven op ijzerenjbalken 
rustende, overdekt zijn. De verdiepingen zijn van balkla
gen en planken voorzien, terwijl enkele muren op zekere 
hoogte door ijzeren balken van vereischte zwaarte geschraagd 
worden. 
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Bijlage III. 1' Prijsvraag N°. 4, 1879. 

l lcniorie van Toelichting. 

van het ontwerp van zes woonhnizen, als antwoord op de in 

het jaar 1878, door de Maatschappij tol Bevordering 

der Bouwkunst uitgeschreven prijsvraag. 

Ingezonden onder het motto EOS. 

Bjj het ontwerpen van het antwoord op bovenstaande 
prijsvraag, stelde ontwerper zich de vraag, of de Maat
schappij een blok huizen van zes woningen of zes op zich 
zelvcn staande woningen verlangde. Uit de zinsnede: »ieder 
woonhuis zal een eigen bouwkarakter hebben," meende hij 
tot het laatste te mogen besluiten, waartoe de omstandig
heid, dat hij zelf, overtuigd dat ieder woonhuis een geheel, 
en geen gedeelte van een geheel, uitmaakt, een tegenstan
der is van blokwoningen wellicht zal hebben bijgedragen. 

Voor een woonhuis uit den deftigen stand is eene 
breedte van ö a 7 meter zeker niet ruim. 

Daar echter niet is uitgedrukt, of die maat buiten- of 
binnenwerks is, nam de ontwerper het maximum binnen
werks, waardoor de kamers eene behoorlijke breedte konden 
bekomen, zonder den gang te veel te versmallen. 

Hij werd hiertoe te meer genoodzaakt door het maken 
van de twee éénsteens-muren met eene spouw van één-
steensbreedte als scheidingsmuren. 

De ontwerper meende deze muren op genoemde wijze te 
moeten construeeren, ten einde de gehoorigheid, aan onze 
hedendaagsche woningen zoo bijzonder eigen, op te heffen. 

Tevens werd hierdoor de gelegenheid verkregen, de rook-
en luchtleidingen in die spouw te maken, waardoor de 
uitspringende schoorsteenboezems in de kamers konden 
vervallen. 

De plannen behoeven zeker geene verdere toelichting, 
daar de indeeling genoeg zichtbaar is. De plattegronden 
zijn twee aan twee gelijk genomen, waardoor drie ver
schillende indeelingen werden verkregen, en er toch eenige 
regelmaat bleef bestaan. 

In de betimmering, benevens het stucadoor- en schilder
werk, kan dan eenig verschil worden gemaakt, zoodat de 
woningen toch niet geheel gelijk zijn. 

Als materiaal voor de gevels is bedoeld gewone roode 
waalklinkers met hardsteenen plinten, kozijndrempels, 
cordonlijsten enz. en zandsteenen raamondijstingen, blokken, 
toppen en andere versieringen. 

Dc muren der binnenplaatsen worden gepleisterd. 
De waranda's zijn van geschilderd hout en door glas 

afgedekt. 
De ramen van de trapportalen zijn met gebrand glas 

bezet, ten einde het bekijken door de buren te beletten. 
De vestibules en gangen gelijkstraats eu in het sous-

terrain hebben marmeren of mozaïk vloeren, terwijl de 
lambriseeringen van alle gangen, vestibiden en trapportalen 
van marmer zijn. 

De trappen, buitendeuren en ramen zijn van eikenhout, 
alle overige betimmeringen van greenen of vuren hout. 

De plafonds zijn van gips en pleister. Zij kunnen, als de 
kas van den bouwheer het veroorlooft, worden geschilderd. 

De teekeningen kunnen zeker niet volkomen als net 
afgewerkt worden beschouwd. De ontwerper, beperkt met 
zijn tijd, moest zich haasten gereed te komen, waarvan 
sommige deelen maar al te zeer het kenmerk dragen. 

Deze omstandigheid is ook oorzaak, dat de détails, die de 
ontwerper van de gevels meende te maken, niet konden 
worden afgewerkt. 

Dat de voorgevels op eene schaal van 1 cM., in plaats 
van 2 cM. per M., is geteekend, moet worden toegeschre
ven aan cenc vergissing, die de ontwerper thans eerst op
merkt, waarom hjj te dezen opzichte een beroep doet op 
de toegevendheid van beoordeelaren. 

De tuinen, op den plattegrond gelijkstraats, wenscht 
de ontwerper dat buiten beschouwing gelaten worden: zij 
zijn slechts aangeduid tot vulling der teekening en kun
nen dus niet als ontwerpen worden aangemerkt. 

Bijlage IV. 1= Prijsvraag, N°. 5, 1879. 

Memorie van Toelichting, 

behoorende bij 

het Ontwerp als antwoord op V" Prijsvraag, uitgeschreven 

door de Maatschappij tot Bevordering der 

Bouwkunst 1S7S. 

Motto: VERSCHEIDENHEID EN OVEREENKOMST. 

E E R S T E PRIJSVI? A A G. 
Zes Woonhnizen op paal fundeering voor den deftigen stand. 

Het ontwerp bestaat uit acht teekeningen : 
1 Voorgevel, 
3 Plattegronden, 
1 Achtergevel, 
1 Doorsnede, 
1 Détails achtergevel, 
1 Détails binnenwerk. 
De ontwerper heeft de plannen op drieërlei wijze inge

deeld. — De voor- en achtergevels zijn, alhoewel in hoofd
vormen onderling twee aan twee aan elkander gelijk, allen 
verschillend in de onderdeden. Daardoor is getracht het 
eentonige te vermijden en een schilderachtig geheel te 

! verkrijgen. 
Bij de achtergevels was het verkrijgen van effect ge-
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makkelijker door de verschillende voorspringende gedeelten 
die moeielijk aan de straatzijde zouden kunnen worden 
aangebracht, zonder het uitzicht gedeeltelijk te belemmeren. 

De bouwstoffen bestaan in onzen baksteen, met Escau-
sijnschen steen voor plinten, dorpels enz. De versieringen 
zijn gedacht van witten Franschen steen (Euville of St. 
Joire) of Nederlandschen kunstzandsteen. 

De hoogte der paalfundecring is willekeurig aangenomen. 
Voor al de huizen zijn sousterrains voorgesteld wegens 

het aangename en gemakkelijke voor de bewoners en ook 
met het oog op de meestal lagere ligging der tuinen ten 
opzichte van de straat. 

Meer toelichting acht de ontwerper overbodig. Hij hoopt 
er in geslaagd te zijn, alles duidelijk op de teekeningen te 
hebben aangetoond. 

Bijlage V. III e Prijsvraag N°. 1, 1879. 

Memorie van Toelichting. 

Antwoord op de derde prijsvraag, uitgeschreven door de 
Maatschappij lot Bevordering der Bouwkunst 

in het jaar 1878. 

Motto: L E E R Z A A M . 
Dit ontwerp bestaat uit vier teekeningen. 
N°. 1. Voorgevel, 
N°. 2. Zijopstand en 3 plannen, 
N°. 3. Eene doorsnede over de breedte en een dito over 

de lengte, 
N°. 4. Een détail van den topgevel aan den zijopstand 

en een dito der deur, toegang gevende naar het 
bovenhuis. 

Indeel ing. 

Het gebouw is in twee deelen verdeeld, als den winkel 
met de daarbij behoorende woning en een bovenhuis. Het 
winkelhuis (aangeduid op het plan, verdieping gelijkstraats), 
heeft ruime kasten tot uitstalling der goederen, eene groote 
kast tot berging en eene toonbank, alles naar de eischen 
des tijds ingericht. 

Bij dezen winkel is een kantoor met lessenaar en een 
privaat, licht ontvangende van eene daarboven gemaakte 
lantaarn. De trap (op het plan: verdieping gelijkstraats, aan
geduid door IV) geeft toegang naar de woning, bij den 
winkel behoorende. Deze woning, gelegen op de eerste 
étage, is voorzien van ruime geplafonneerde kamers met 
kasten, een keuken met toebehooren en een privaat. De 
trap loopt door naar de zolderverdieping, waar mede 
twee kamers zijn, benevens een zolder tot berging der 
goederen. 

De trap op de plannen aangeduid met X, geeft toegang 

naar het bovenhuis, bestaande uit de tweede en derde 
étage. Op de tweede étage vindt men de salon-, de 
zijkamer-, de spreekkamer-, een boudoir en de keuken met 
privaat, terwijl op de derde étage de slaapkamers en eene 
logeerkamer zijn. De trap loopt door tot aan de zolder
verdieping, alwaar eene kamer voor de dienstboden is, be
nevens een ruime zolder. 

Op alle étages zijn schoorsteenen aangebracht, voorzien 
van marmeren mantels, die naar evenredigheid van bestem
ming verschillend versierd zijn. De gevels zijn in hoofd
zaak van metselsteen met hardsteenen borstweering en plinten. 
Voorts zijn alle versieringen van Bentheimer- en hardsteen 
gemaakt. 

De ontwerper heeft getracht de gevels een net en flink 
uiterlijk te geven. 

A M S T E R D A M , 1 Nov. 1879. 

Bijlage VII. (Blad/.. 15). 
Aan 

het Bestuur der Maatschappij tol Bevordering der 

Bouwkunst. 

De Ondergeteekenden, allen leden der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, hebben de nieuwe Concept-
wet ontvangen en daaruit is hun gebleken dat het de 
bedoeling is, voortaan de tot dusver gebruikelijke gelde
lijke belooningen der bekroonde prijsvragen door eermetaal 
te vervangen. 

Zij zijn zich volkomen bewust, dat deze verandering 
deel uitmaakt van de voorstellen tot wetsherziening, inder
tijd ook door velen van hen onderteekend, met het oog 
op de goede strekking van het geheel, doch zij veroor
loven zich, nu de Concept-wet bekend is, als hunne 
meening te kennen te geven, dat voor vele jonge bouw
kundigen eene geldelijke belooning méér prikkel zal ople
veren dan de kostbaarste medaille. 

Hiermede willen zij niet gezegd hebben, dat de finan-
ciëele quaestie de allesbeheerschende zou zijn; maar het 
is van algemeene bekendheid, dat aan het werken op prijs
vragen opofferingen verbonden zijn, die ook geldelijke 
belooning wenschelijk maken. 

Zij verzoeken daarom dat deze wensch, bij Art. 28, op 
de algemeene bijeenkomst ter sprake worde gebracht. 

A M S T E R D A M , 12 Mei 1880. 

A. W . W E I S S M A N . 
W. J. J. V U Y K . 
W . W I L K E N S 
E . D A M E N . 
T H . G . S T R E N C E R S . 
J. H . T. L Ö N I N G . 
J. OLTHUIS. 

G. v. ARKEL. 
J. B. SPRINGER. 
L. VAN HAEFTEN. 
J. P. T. VAN ROSSEM. 
H. RIETSNIJDER. 
H. LEGUYT. 
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V E R S L A G 
V A N " D E 

EEN-EN-VEERTIGSTE BUITENGEWONE A L G E M E E N E VERGADERING 

gehouden op Donderdag 30 September 1880, in het lokaal de V e r e e n i g i n g te 's Gravenhage. 

Tegenwoordig is het geheele Bestuur, behalve de heeren 
j . n. L E L I M A N en A . J . V A N B E E K , die kennis hadden ge
geven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 

Bovendien is de presentielijst geteekend door 30 leden, 
onder welken de Correspondenten J . J . V O R M E R (Schiedam) en 
L . A R N O L D (Weesp), en de Afgevaardigden p. J . H U I B E R S 

en H . J . W O L T E R (Amsterdam), j . c. S T O E L L E U (Arnhem), 

j . w. S C H A A P en P . o. L A N C E L (Leiden), w. c. V A N G O O R eu 
H . i. D U F O N Ï (Rotterdam). 

De Voorzitter opent de vergadering met de volgende 
toespraak: 

M. H. 

Aangenaam is het mij u namens het Bestuur een wel-
gemeenden morgengroet te kunnen brengen in de stad 
's Gravenhage, die zoovele leden onzer Maatschappij huis
vest, en waar steeds een zoo krachtig en werkzaam aan
deel wordt genomen in de belangen onzer Maatschappij. 
De ontvangst bewijst dit. Het is u allen bekend waarom 
het Bestuur u tot deze Algemeene Vergadering heeft bij
eengeroepen. In de Vergadering van Mei, te Amsterdam, 
toch werd door u besloten nu eene keuze van Bestuur
ders te doen, die geroepen zijn de Nieuwe Wet den l , t t n 

Januari ten uitvoer te brengen. 
Het zal u niet verwonderen, dat ik kort kan zijn, om

trent hetgeen gedurende de verloopen zomermaanden in 
de Maatschappij is voorgevallen. 

Met vreugde vernamen wij de tijding van het geluk, 
dat ons Vorstelijk Huis, dat onzen Beschermheer Z. M. 
den Koning, door de geboorte eener Prinses is ten deel 
geworden. 

De uitgaven der Boekwerken had zoo geregeld moge
lijk plaats. 

Reeds nu ontving het Bestuur van verschillende 
zijden aanbiedingen voor het secretariaat der Maatschappij, 
Het nieuwe Bestuur zal hierover te beslissen hebben. 

De prijsvragen die jaarlijks door het Bestuur worden 
uitgeschreven, zijn in behandeling, zoodat het Programma 
daarvan, u spoedig zal kunnen worden toegezonden. 

Het Bestuur heeft gemeend in uw geest te handelen, 

door ook, en met het oog op hetgeen vroeger geschied
de en wat de Nieuwe Wet voorschrijft, stembiljetten 
rond te zenden, om op die wijze een kandidatenlijst te 
verkrijgen, de stemming te vergemakkelijken en zich 
te verzekeren van het al of niet aannemen eener be
noeming. 

Het ledental bleef ongeveer hetzelfde; slechts enkelen 
gaven kennis dat zij met den jare 1881 voor hun lidmaat
schap bedankten, en ofschoon voor Januari nog meer 
kunnen terugtreden, zoo mag toch het feit, dat de Nieuwe 
Wet met algemeene stemmen werd aangenomen, met 
grond doen vermoeden, dat de voorgestelde veranderingen 
in de Nieuwe Wet, met ingenomenheid door de leden 
zijn begroet. 

Maar wij mogen niet vergeten, dat, ofschoon brekende 
met veel van het oude, het vorige ook veel goeds tot 
stand heeft gebracht en met erkentelijkheid de mannen 
gedenken, die zich jaren lang voor de Maatschappij heb
ben verdienstelijk gemaakt en nuttig voor haar zijn werk
zaam geweest. 

Maar de tijdgeest verandert en schept nieuwe behoeften 
en nieuwe zienswijzen, en wanneer dit in het algemeen 
geldt, zoo geldt het niet minder voor het gebied der 

i kunst en der bouwkunst in het bijzonder, en dan ook voor 
onze Maatschappij. 

Maar het is niet voldoende, dat die geest der behoeften 
voor onze Maatschappij zich uit in het eenvoudige sa
menstellen eener Nieuwe Wet. die Wet moet ook wor
den toegepast door en in die richting, welke haar tot stand 
bracht. Daarom heeft dan ook heden ons samenzijn eene 
bijzonder gewichtige beteekenis. We zullen de mannen moe
ten kiezen, van wien we overtuigd zijn, dat zij met warme 
sympathie en overtuiging niet alleen zullen handelen vol
gens dc letter, maar ook vooral in den geest der Nieuwe 
Wet. Ik eindig dan ook met den wensch, dat door onze 
keuze de bloei en het prestige der Maatschappij zal zijn 
verzekerd. 

Nu wordt overgegaan tot punt 2 der Agenda: de ver
kiezing van een geheel nieuw Bestuur. De Secretaris 
deelt mede. dat voor kandidaat-Bestuurders de volgende 
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stemmen zijn uitgebracht: Voor vier kandidaat-Bestuur
ders buiten Arasterdam woonachtig: 

l. v. M E T Z E L A A R ('sGrarenhaye) . . 49 stemmen. 
3. w. S C H A A P (Leiden) . . . . 43 
A . w. V A N D A M (Rotterdam). . . 37 » 

H . P . V O G E L ( ' * Gravenhage). . 32 
T . R O M E I N (Leeuwarden) . . . . 28 » 

21 
w. c V A N G O O R (Rotterdam) . . 19 » 

F . w. V A N G E N D T J G Z . (Arnhem) . 18 » 

18 
F . J . NiKinvENiiuis (Utrecht) . 11 » 

H . L I N S E (U/recht) 7 » 

J . A . V A N D K R K I . O E S (/?0>v/ra'/̂ ) . . 5 

H . J . V A N D E N B R I N K ('.v Gravenhage) . 4 
w. c. M E T Z E L A A R (Deventer). 4 > 

3 G . J . V . ROOSMALEN (Zwolle) . . 4 » 

3. H . i. v. L U N T E R E N (Utrecht) . 3 » 

Voor vijf kandidaat-Bestuurders te Amsterdam woon
achtig. Uitgebracht zijn op: 

j. H . L E L I M A N 80 stemmen. 
. 73 
. 46 
. 43 
. 37 
. 27 
. 27 
. 27 
. 26 
. 25 

22 
. 18 

P . F . L A A R M A N 15 

. 13 

. 10 
8 
7 
7 

. 7 

. 6 

C. MUYSKEN . . . 
J. R. DE KRUYFF . . 
G. B. SALM . . . . 
P . J . II. CUYFEKS. . . 
A. L. VAN GENDT 
N. REDEKEIl BISDOM . . 
T. SANDERS . . . . 
I. GOSSCHALK . . . . 
J B . OLIE J B " 
A. J . C . J . S . BERGSMA . 
DANIËL J. SANCIIES . . 

J . K A L F F . . 

A . J . V A N B E E K • 

Y. B I J V O E T S . . 

J . D 1 R K S . . . 

1. G . V A N N I F T R I K 

B . D E G R E E F J R . 

A. N . G O D E F R O I . 

Verder dat de heeren o. B . S A L M , A . L . V A N O E N D T , 

J « . O L I E J » - \ A . J . C . J . S . B E R G S M A , D A N 1 ' . J . S A N C I I E S , A . 

J . V A N B E E K . 3. D I R K S , J . G . V . N I F T R I K , B . D E G R L E F J N . , 

A . N . G O D E F R O I , A . W . V A N D A M , F . W . V A N G E N D T J . G 2 " . 

o. V E R M E Y S en ii. J . V A N D E N B R I N K , aan het Bestuur 
hebben kennis gegeven deze candidatuur niet te kunnen 
aannemen, terwijl de andere heeren de candidatuur aan
vaard hebben. 

De Voorzitter verzoekt den heeren B E R G S M A , V A N G E N D T 
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en V O G E L de Commissie voor stemopneming uit te ma
ken, waartoe deze heeren zich bereid verklaren. 

De uitslag der stemming is als volgt: 
Uitgebracht zijn 36 stemmen, waaronder één blanco en 

één van onwaarde. De volstrekte meerderheid is dus 43 
stemmen. 

Gekozen zijn de heeren: 
c M U Y S K F . N met 83 stemmen. 
ii. p. V O G E L » 79 » 

3. R . D E K R U Y F F . . . » 73 » 

P . 3. H . C U Y P E R S . . . » GO » 

E . G U G E L » 56 » 

N . R E D E K E R B I S D O M . . » 52 » 

3. W . S C H A A P . . . . » 52 » 

T . S A N D E R S » 47 » 

3. F . M E T Z E L A A R . . . » 43 » 

Derhalve is bij eerste stemming het geheel Nieuwe Be
stuur gekozen. Alle gekozenen nemen hunne benoeming aan; 
alleen de heer E G U G E L is niet in de vergadering tegen
woordig. 

De heer M U Y S K E N wordt nu met algemeene stemmen 
tot Voorzitter gekozen en aanvaardt deze benoeming. 

Nog wordt aangenomen, dat de l s t 0 periodieke aftreding 
van het Bestuur zal plaats hebben in de Algemeene Ver
gadering van Mei 1881. 

De Voorzitter wenscht nu aan de Vergadering voor te 
stellen een Eerelid te benoemen. Het is iemand, die ge
durende 36 jaar zijn beste krachten aan do Maatschappij 
wijdde. Al zijn de omstandigheden veranderd, en moeten 
nu nieuwe krachten eene andere richting aan de ontwik
keling onzer Maatschappij geven, dan zij vroeger had, wij 
moeten daarbij de verdienste van onze voorgangers op den 
waren prijs schatten. Wij zullen dit doen wanneer we 
den heer J . n. L E L I M A N het eerelidmaatschap aanbieden. 

De Vergadering vcreenigt zich bij acclamatie met dit 
voorstel. 

Den heer L E L I M A N , die tijdelijk te Parijs vertoeft, zal 
per telegram van dit besluit worden kennis gegeven. 

De Voorzitter brengt nu in herinnering, dat bij de 
voorstellen tot wetsherziening, ook duidelijk de wensch 
werd uitgesproken een waardig Gebouw voor onze Maat
schappij te verkrijgen. Hij gelooft dat die wensch alge
meen is, en dat er werkelijk behoefte aan grootere en 
betere localiteit bestaat. Hij stelt daarom voor, dat de 
Vergadering het nieuwe Bestuur machtige, om, wanneer 
de financiën der Maatschappij dit zullen toelaten, dezen 
wensch te verwezenlijken. Met algemeene stemmen wordt 
deze machtiging gegeven. 

Nog dankt de Voorzitter de afdeeling 's Gravenhage 

voor de uitstekende ontvangst en de sierlijke expositie, die 
getuigt van een bloeiend leven. 
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De heer V O G E L heet hierop de Leden der Maatschappij 
namens de Afdeeling welkom te 's Gravenhage. De Haag 
is eene schoone stad en draagt met recht den naam van 
vorstelijk 's Gravenhage, zoowel door hare omstreken als 
door haar ruimen aanleg en de kunstschatten, waarop zjj 
roem draagt. Hij twijfelt niet, of de leden zullen, verge
leken bij vóór acht jaar. toen de Maatschappij hier ook 
vergaderde, veel vooruitgang en verbetering opmerken. 
Hjj is er ook trotsch op, dat 's Gravenhage met Amster
dam den roem deelt, dat in deze beide steden de Nieuwe 
Wet tot stand kwam. Hij hoopt dat de bloei der Maat
schappij er door bevorderd worde. 

De heer M E T Z E L A A R bedankt de aftredende Bestuursleden 
voor den ijver, dien zjj steeds betoonden voor onze Maat
schappij en voor het goede dat zij in moeieljjke dagen tot 
stand brachten. 

De heer Z E M E L krijgt nu nog het woord en ontvouwt 
zijne denkbeelden over de toepassing der Nieuwe Wet. 

De heer B U I B E R S Z O U vóór het sluiten der vergadering 
nog gaarne hooren, hoe de andere uitgebrachte stemmen 
waren verdeeld. 

De heer B E R G S M A voldoet hieraan namens de Commissie 
van stemopneming. 

Behalve de gekozenen kregen de heeren: 

w. c. V A N G O O R 29 stemmen. 
F . J . N I E U W K N H U 1 S . . . . 29 » 

A . J . C . J . S . B E R G S M A . . . 28 2 

J . I I . L E L I M A N 27 » 

. 27 
15 > 

. 12 » 

. 12 

. 10 

. 6 

. 4 

. 3 
W C . M E T Z E L A A R . . . . 3 » 

J . G . J . V A N R O O S M A L E N 2 » 

O . B . S A L M 2 > 

A . L . V A N G E N D T 2 » 

J . I I . J . V A N L U N T E R E N . . . 1 » 

Y B I J V O E T S C Z 1 a 

C . V E R M E Y S 1 » 

De Voorzitter bedankt, namens do Vergadering, de Com
missie voor het volbrengen harer moeieljjke taak. Hjj 
stelt voor de Algemeene Bjjeenkomst wegens het verge
vorderde uur uit te stellen en de antwoorden op de uit
geschreven vragen bij den Secretaris in te leveren, opdat 
het Bestuur deze kan doen drukken, wanneer het dit 
wenschelijk acht. 

I . G O S S C H A L K . . . 

J . G . V A N N I F T R I K . 

T . R O M E I N . . . . 

J . K A L F F . . . . 

P . F . L A A R M A N . . 

J . D I 1 1 K S . . . . 

J . A . V A N D E R K L O E S 

H . L I N S E . . . . 

De Vergadering vereenigt zich met dit voorstel. 
De Secretaris ontvangt de volgende antwoorden. 

Op Vraag 1: 
Bestaat er, met het oog op het erkend gemis aan vol

doend bouwkundig onderwijs in Nederland, aanleiding om 
bij de Hooge Regeering aan te dringen op het stichten 
van een leerstoel aan de Rijksacademie te Amsterdam? 
namens de afdeelingen '* Gravenhage, Zeiden, Rotterdam, 

Utrecht en Zwolle. 

Op Vraag 2: 
Is de baksteen- (terra-cotta-) industrie in Nederland, in 

vcrgeljjking met het buitenland, op de hoogte van haren 
tijd, en wat kan tot verbetering gedaan worden? Levert 
het gebruik van in den laatsten tijd ingevoerden Duit-
schen baksteen voordeel op? namens de afdeelingen 's Gra

venhage, Leiden en Utrecht. 

Op Vraag 3 : 
Welke middelen heeft men voor het keuren van dak

leien ? namens de afdeelingen Amsterdam, 's Gravenhage, 

Leiden en U/recht, 

Op Vraag 4: 
Hoe kunnen opgaande muren het best tegen opstijgend 

vocht beveiligd worden? namens de afdeelingen Amster

dam, 's Gravenhage, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. 

Op Vraag 5: 
In hoeverre verdient de bekleeding met fayence-tegcls 

voor buitengevels aanbeveling ? 
Welke wijze van bevestiging is de meest deugdzame? 
Wat is er te zeggen van eene meer algemeene toepas

sing van verglaasd aardewerk aan buitengevels? namens 
de afdeelingen Amsterdam, 's Gravenhage en Utrecht. 

Op Vraag 6: 
Is er in de laatste jaren vooruitgang te bespeuren in 

de kunstmatige droging van timmerhout? namens de 
afdeelingen Amsterdam, 's Gravenhage, Leiden en Utrecht. 

Op Vraag 7: 
Wat is de beste constructie voor brandvrije vloeren? 

namens de afdeelingen Leiden en Utrecht. 
Op Vraag 8: 

Welke middelen kan een gemeentebestuur aanwenden, 
om het stichten van particuliere bouwwerken, die aan de 
eischen van degelijkheid en schoonheid beantwoorden, te 
bevorderen? namens de afdeelingen 's Gravenhage, Rotter

dam, U/recht en Zwolle. 

De heer V O G E L gelooft de tolk te zijn der Vergadering, 
wanneer hij den Voorzitter bedankt voor zijne uitste
kende leiding. 

De vergadering wordt daarop gesloten. 
Aldus opgemaakt volgens de gemaakte 

aanteekeningen. 
T. SANDERS, Secretaris. 
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