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T  „OU ' 

 'S

n den t van het jaa  1S75 ontving de -
getcekende de e t van den Weledel 

n  C. J. van de  liet ont-
p te maken van een landhuis dat ZEd. . -

nemens was te stichten op het t geleden aangekochte 
landgoed , dat zich t tusschen 
den g van 's e naa Leiden en den duinvoet 
op ongevee een uu  gaans van 's . e natuu
is e  bizonde schoon en , dank zij de j 
hooge  gelegen , die het e ge-
boomte voo  de al te felle zeewinden beschut. t is onde
dat e geboomte dat onze e en -
lijk e n van , voo  een t deel, in eene 
zee eenvoudige woning, op Oud-Wassenaa dat hem heeft 

, zijne e Gedachten" . 

e woning moest wegens te e bouwvalligheid 
n gesloopt, l het nieuwe gebouw, ofschoon 

niet op dezelfde plek, toch in de onmiddelijke nabijheid 
n zoude. t was een aangename maa ook 

levens moeielijke taak in eene zoo e omgeving 
een gebouw te doen n dat, geheel , 
midden in die schoone natuu e als hel e 
gelijk moest n zonde die te , integen-
deel het landschap zoude moeten n 

 paste in die omgeving geene e vill a met 
e , coquet d met lichte -

tjes en tintjes, de natuu e iets mee , 
een gebouw van afmetingen aan haa . Van 

 dan ook dat het gebouw mee het  van 
een kasteel dan van eene vill a moest , maa
toch geheel afwijkende van die oude kasteelcn zooals 
wij e  in ons land nog , met wallen omgeven, 
met , n enz. die zee zeke tot 
eene e bewoning niet zouden hebben kunnen 

. j het maken van het t heeft de 
 gemeend l twee wichtige momenten 

zooveel mogelijk in het oog te moeten houden, namelijk 
 de silhouette moest 

een n met die van het d geboomte, de 
kleu  moest h zijn niet die van het landschap. 
Goed gekozen kleu  van het l geeft 
naa mijne bescheiden meening  den meesten 

, l wannee tijd en klimaat p hun 
invloed doen gevoelen. 

e keuze van het l d  be-

paald, de hollandsche baksteen n appelbloesem) 
d van , d met e toepassing 

van .  de keuze die  beide n 
d de  als van zelve geleid tot de keuze, 

in welk  (of wil men lieve  stijl en met welke 
motiven hij zijne compositie zoude samenstellen. 

n onze hollandsche steden uit de  eeuw 
hun zoo k  niet juist aan die afwis-
seling van baksteen en gehouwen steen e de 
meeste n n ? Zee , 
en dit juist leidde den  e  toe zijn motiven te 
gaan zoeken uit die , de e de

e . 

O hemel!! dus een gebouw in
Neen e , indien ik ten minste uwe definitie 
van dien stijl, doo  den een bemind, doo den ande ge-
haat, wel , e  is geen Gothiek aan, het t zelfs 
niet naa Gothiek, het is nog minde , maa het 
is een n gebouw, ontstaan doo  de vele eischen 
van den n t en uit het vele volkomene 
dat de hedendaagsche d ons biedt.  omdat 
de bouwmeeste bij het n e en hem de 
vele motiven de  eeuwsche hollandsche -
sance e steeds doo het hoofd dansten, zullen wij 
hie  de bekentenis afleggen dat de t 
dat ,het gebouw in l is " 

Ofschoon s naa aanleiding van een bezoek van 
het . t van s aan het gebouw, in de 

g van 1X79 van het t van het 
t eene afbeelding d opgenomen, en ook in 

 en in „</<

n , zoo is het toch den -
teekende bizonde welkom, dat hem nu de gelegen-
heid t gegeven in het t van de j 
tot g de , aan zijne hooggeachte 
vakgenooten, zijn d in mee e teekeningen 
voo  te leggen en stelt hij zich voo  in den n 

g te geven, 20 teekeningen van: 

n van het . 
2. „ van de . 
3. „ „ ,, l " . 

. 
5. . 

6. Zijgevel. 
7. Zijgevel. 

1 



8. 

9-
 o. 

-
16 

17-
18. 

20. 

. 

 do

 van den 

e zaal. 

. 

stibule. 

n  Junij 1876 d niet den bouw begonnen en 
den 20 i i87y d het gebouw doo den hee
v. d. i n 

t , zonde de inwendige n en liet 
, d bij gedeelten s aanbesteed. 

1° de w tot aan de , 2̂  de 
, ten de 2° g niet -

g en het t n onde de kap. 

e , voo  het e gedeelte bestaande 
uil n steen (petit , uit de n nabij 
Luik) omsluit het n (zie plaat 1) dat geheel 

, deels met baksteenen - en tonwelven, deels 
met zoogenaamde n op n binten , 
tie keukens en , de n voo  het dienst-

l en de  voo  de g met heet 
, — volgens het systeem van  laag te — 

bevat. 

 C. . 

WO N G V A N N O

e woning voo  den  is gelegen aan 
den zuid-oostelijken vleugel de , 
aan de , tegenove het gedeelte van 
den zuid-westelijken vleugel, bestemd voo  de nieuwe 
kunst-bibliotheek, die aan de n 
zal toegevoegd . 

 is liet p niet gemaakt  een zoo-
genaamd h geheel te  met den -
tegenove gelegen vleugel, maa veelee om eelle
en tevens e woning voo  den  te stich-
ten, n de e lijnen een h ge-
heel met de hoofd-gebouwen . 

Evenals bij de hoofd-gebouwen is de voet van dit huis 
van , zoo ook de - en -

, l de n  in ,
baksteen, met banden en lioeksteeneii in witten -
steen  zijn . e balken, 

n en s zijn van , tie dak-
bedekking in leien. 

Op de t is een lage g , 
 den hoofdingang, vestibule, , - en 

, keuken en e

Op de e g  de ontvanglokalen, 
op de tweede  de , 
op de  de n de dienstboden, 

, enz. 

j den n aanblik zal deze g aan de 
buitenzijde onmiddelijk in liet oog vallen zoodat het 
beginsel  duidelijk t n volgens het-
welk elk gebouw, of gedeelte van een gebouw, van buiten 
de bestemming moet n het van binnen 
heeft te voldoen. 

e beginsel geldt ook voo  de konsti uktieve 
deelen van het gebouw, zoowel met g tot den 

m als tot den d en de natuu de bouwstoffen. 

e van den d de bouwstoffen moet de-
m gewijzigd . 

Zoo zal b. v. de m van een steenen n 
niet gelijk mogen zijn aan dien van een houten balksleu-
tel, omdat de e steen een e g 

t dan het vezelachtige hout. en tevens moet een 
steenen p een n m hebben dan een hou-
ten, omdat de steen , het hout, taai is 

Zoo ook zal een g in gesmeed ijze  geheel 
s d moeten zijn dan een houten, omdat de-

taaiheid van het ijze  veel  en e n 
toelaat en zelfs eischt, dan het hout. 

e voet van het gebouw heeft het meeste te , 
m is het hechtste en e l voo

de plint gekozen. e n zijn hie  het t en 
zoo weinig mogelijk doo lichtopeningen , van 
daa de e middenposten in de s en de 

e hoeksteenen l daa waa de belasting
. 

Op de e g n de n met 
eene , die doo  een steenen band t aan-
geduid, de n n minde zwaa en de-
openingen menigvuldige en , enz. 

Om de vestibule n zich al de n ; de-
g n moet dus,  geen plaats te -

zen, van boven n gezocht; te dien einde n 
de n de l tot boven de daken . 

 deze g t de m van het dak bepaald. 
e n van de zuid- en de e eischen 

zelfstandige bedekking en puntgevels, zoo ook de -
lieteil aan de oost- en westzijde.  de g deze
 gevels t op  de e gevonden 

voo  zes , hetgeen bij een laag dak niet moge-
lij k geweest . Zoodoende t niet k 
weinig kosten veel e e gewonnen. 

e e afvoe van het  is een de
hoofdv n voo  het behoud van een gebouw in 
ons land Te g n zijn n 

, welke op e wijze met de , 
n en plint n zijn, zoodat de -

buizen met hunne n tevens tot d van 
het gebouw . e afvoe van het
geschiedt achte de plint, , doo -

n buizen welke bij den opbouw ingemetseld zijn 
en met de n n . 

e balklagen van elke g n doo -
g tot een geheel n ; de s deze -

g als een g buiten op de n aan te-
n is tevens doelmatige dan ze in het -

te . 
j het k van n en van gebakken steen 

mag niet uit het oog n , het zoogenaamde 
zetten de in baksteen e deelen; het is -
halve noodig bij n en n van 
mee dan één licht, de s doo  ontlastings-
bogen te beschutten. e e tusschen den l 
en den t van den boog t opengelaten en 

t aangevuld wannee het geheele gebouw is opge-
n en het k eenigszins d is, zoo-

dat men geen zetting mee te n heeft; alsdan t 
deze opengebleven e ) gevuld niet een of 
andei k in den m van , , 
behalve de , tevens aangetoond t dat het 
een vulling is. 

j de aanwending van puntgevels is het noodig de-
basis van den k die den gevel , g 
te n om het afglijden de deksteenen van den 
gevelmuu te beletten; dit t n doo  de 

n welke deze hoeksteenen . n d 
met deze n is de top van den puntgevel 

. 

e hoofdingang ligt aan de zuidzijde. Op twee -
zuilen, p de t t die de deu , 
staan twee beelden die op e wijze de „Waak-
zaamheid" en de " , eigen-
schappen die bizonde de e moeten -

. 

e hoofdingang van een gebouw moet zooveel moge-
lij k k en k zijn, m is de -
stekende t die den ingang als het e , 
tevens dienstbaa gemaakt aan het opstellen van planten 
en bloemen, daa het in ijze  gesmeed hek, tusschen 
de voetstukken de beelden, deze bestemming duidelijk 
aanduidt. t X . 

e deu is van eikenhout, d met slotplaat, 
, n en k van , n op 

plaat X  de afbeeldingen zijn d op ongevee

de helft de e . t bovenlicht is d 
met s en , in d glas. t . 

e twee , welke tot steun van den boven-
l dienen, zijn met k , n s een 

l niet de n „.Ave" (wees ) en links 
een met „Vale" l 1 gebeiteld staan. t . 

e oost- en de west-hoek zijn in n gebouwd 
om als hechte n te dienen van de twee s 
die op deze hoeken uitgebouwd zijn ten einde de be-

s gelegenheid te geven in alle n uit het 
u en de s het n te kunnen . 

t  geeft den platten d . 
 den hoofdingang  komt men in de vestibule 

/', die toegang geelt tot de e l  welke in 
het m van het gebouw gelegen is en doo een 

n t , zoo als hie  boven s gemeld 
is. e vloe  is in h , het zoogenaamd 
Opus m de ouden, met band in g 
mozaïk. n de vestibule vindt men twee n 

; in de l ligt de toegang tot de f -
kame <, n van twee kasten /'.  en eenzitbank, '̂. 

e eetkame //. heeft uitzicht op-, en toegang ten 
oosten, tot den tuin. 

e n *'. met open , is d met 
tegeltjes, uit de k van den hee van t te -
lingen, n de g op het huiselijk geluk 
zinspeelt, doo p en t ; zie 
plaat . t middengedeelte t ingenomen 
doo  een : 

Goede
 '1

 doo

s en links staan twee : een jongeling 
met een wandelstok doo n , als 
blijk dat de p aan geen plaats is gebonden, 
aan den n kant een meisje, aan wie  geslacht 
mee in 't bizonde het t t , l 
leliën en n in bevallige g bij haa . 
Een buste van a t deze g die 
aan de benedenzijde een huiselijk e t met 
de gezellige kat aan de e en tien n hond 
aan tie e bij tien jongeling, waa ook tie helm, 
het zinnebeeld tie , zijne plaats vindt. 

Naast den n is in tien muu een kast /ge-
d en een buffet, n een schuif en luiken, 

 hel eten uit de keuken t aangegeven. 
e keuken /, heeft n toegang en l 

 aan de westzijde, en een deu  naa de open plaats, 
 een kast  en t met gootsteen / . een 
n n  met , , ge-

metselde kap,  eene g voo  den afvoe
van e lucht, t doo  tien wasem van 
het koken. e keuken is , tie vloe  bestaat 
uil italiaanschen . 

 bevat deze g nog eene dienstboden-
kame , kleinen , n  /, 

e men onde de p toegang heeft, onde



de p nog een s voo n clo-
sets  en  voo

e ,  van de buitenzijde kunnen 
d . 

liet e aan de , bevat de 
buizen voo  de , voo  den afvoe de faecale 
stoffen van de n en van een gedeelte 
van 't . 

Een e steenen , n de n n 
in den muu  aan de buitenzijde, en op  kolommen 
doo  bogen  elkande  aan de binnenzijde, 
geeft toegang naa de e n  op den 

. n van , zoowel als de geheele ' 

vestibule, zijn , de n met mozaik belegd. 
e vestibule, l en geheele l c g n 

doo  middel van een l toestel, met heete lucht 
, bovendien zijn alle n van -

steenen . 

e e g bevat <?, ;  woon-
; (', salon; u van den ; 

 kunstzaal; / , . 

e g deze n is geheel in eiken-
hout, de platen V en X V , p g hebbende, 

n in eene volgende g gegeven en . 

1

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

N , 

Een sultan van , die doo  hooge wijsheid uit-
muntte, bezat eene e . Op de veelvuldige 

, die hij doo  zijn onmetelijk k , om 
zijne kennis te n en nieuwe g op te 
doen, e hij den n boekenschat steeds met 
zich mede en mee dan d kameelen n be-
noodigd, om de e banden, n de wijsheid 
van  eeuwen lag opgesloten, te . 

 zulk een nasleep moest den t wel ophouden, 
en hij beval dus zijnen , een l te -

,  zoo het aantal de n te . 
d togen zij aan den d en na e inspan-

ning mocht het hun eindelijk gelukken, de n 
tot o]) de helft . 

Een tweede zifting van den inhoud bleek na p 
van eenigen tijd noodig te zijn. p een e en 
nog altijd had de t het beknopte t niet 

. 

Toen e hij den oudsten zijne  wijzen, en 
wat de sultan tot e niet gevonden, maa steeds 
zoo g gewenscht had, d doo dien d -

, die de gansche wijsheid samenvatte in . . . . 
één enkele ! 

Zoo luidt het bekende e . Wat 
toenmaals in het e d geschiedde, -
vinden wij, die ons óók de n mogen noemen 
eene eeuwenoude beschaving  beschaving,

m ons t en t — het niet dage-
lijks, en gaat het ons niet gelijk den sultan, die niets 
innige  wenschte, dan de gansche wijsheid, tot één klein 
maa veelbeteekenend d , in zijn n 
te kunnen opnemen? 

t mag  een t t genoemd 
, in de e eeuw en in 't bizonde in het 

laatste deel van dat in de geschiedenis de beschaving 
zoo hoogst gewichtig k te mogen leven, en t 
of t te kunnen deelnemen aan den d van den 
mensch voo  de . 

e d van den geest heeft zijne n geopend 
en vóó  ons ligt het n onbekende n in 
volle t en , de phantasie als met too-

t tot in de e n lokkend en den blik 
openend in - en e . e aloude 

, die de t schiep, de s en 
het Elysium — zij n ons , — maa wat 
de phantasie , dat won het : eene nieuwe, 
nog e d is het, die p en teleskoop 
hebben ontdekt en . 

e ontzaglijke ontwikkeling van het  heeft 
eene g van den g ten gevolge ge-
had, die in  tijd zou hebben doen duizelen. e 

, van nu af op e schaal toe-
gepast, hebben een  van nieuwe n en 

n in het aanzijn , wie -
lijk e opname echte van het menschelijk e mee

t dan het geven kan, en dus een deel zijne
t . Elke dag t nieuwen d 

en nieuwe , die aan den geest nauwlijks nog 
t laten tot kalme beschouwing van het s -

. e in  tijd de jeugd eene 
e mate van kennis en e zij met dit kapitaal 

e het e leven d te komen, zoo zien 
wij thans bij de e in het e leven het n 
op nieuw een aanvang nemen. 

n is echte e ontwikkeling en t 
tijd tot zijne . Wannee men nu bedenkt, dat 
tie e n zich slechts d 
in de omstandigheden, n men ze noodzaakte te leven, 

5 

n te schikken; wannee men  weet, dat 
elk n juist d is voo  funktie, die het 
te n heeft: behoeft men zich dan nog te -

, in een k van e ontwikkeling, 
gelijk dat, hetwelk wij thans beleven, alom een gevoel 
van g waai te

t was te , dat de nadeelige gevolgen 
die g niet zouden uitblijven, maa zich a 
zouden doen gelden op eene wijze, die d 
voo  den gestadigen g de beschaving moest j 

. 
 de e haast, die thans alles bezielt, 

zien wij de e bestendigheid van n 
plaats maken voo  de zucht, om alles wat tot stand 
kwam d wede doo iets nieuws — niet altijd iets

s te . e , niet mee in 
n , maa  ja,  tot -

 wedkamp , maakte, hoe k zij 
s ook wezen moge, steeds e

noodig; wie f d a d of 
. e e en minde bekwame hield zich 

niet mee aan degelijkheid, maa zocht de n 
kunstmatig te .  daa het thans maa al te 
dikwijl s waa te nemen , dat e -
heid voo n schijn het t moet delven. (1) 

n heeft dikwijl s in het e en de ongods-
dienstigheid van onzen tijd de n meenen te zien 

 zoovele , die met den g de
beschaving t in k staan. 

t is hie  niet de plaats dit nade te . 

Wij willen doo de zoo even aangehaalde feiten alleen 
konstateeien, dat de veelvuldigheid de n 
den blik benevelt. e eenvoud, die alleen een klaa
inzicht in de n voo  menschelijke ontwikkeling 
had kunnen , ging .  volgend 
geslacht zal zich ongetwijfeld in de nieuwe toestanden 
met e gemakkelijkheid kunnen schikken. n 

t zal men kunnen beginnen met het g beschouwen 
van het nieuw d gebied en den vasten g 
leggen voo  de juiste g van het .

Nu is het een feit, dat men juist dat middel van de 
hand wijst, hetwelk in staat zou geweest zijn, hie  licht 
aan te . n e  toch één punt is, n alom 

g , zoo is het de , dien 
men gevoelt van het bespiegelend denken, van de

t d alleen s in  de
een gevoel van g of,  nog, medelijden te 

. n mag dit ,
sommige van de s de hedendaagsche wijs-

e het e  op toelegden, hun systeem in eene voo
de meesten e , in plaats van in 
algemeen e n op te stellen. 

e  van dit opstel, die zich ten doel heeft 
 de n na te gaan van den

dien wij thans op het gebied
 zien woeden, bekent eene e meening ten 

 de philosophic te zijn toegedaan. j is 

integendeel van de g , dat alleen 
op den weg de philosophische beschouwing het doel, 
d. i. d te , daa waa l van meening 

, t zal kunnen n e philosophic 
toch geeft niet alleen den denke het g tot zijn 

k in handen: zij t en t ook de 
n n en t t de bouwstoffen 

voo  het geheele gebouw de menschelijke kennis. Zij 
t als 't e het k de e weten-

schappelijke ; zonde haa geen , -
zicht, noch plan, maa ook geen baten. 

Wij zullen thans in 't t de gewichtige beteekenis 
van deze wetenschap de wetenschappen zoeken duide-
lij k te maken. 

Gelijk het doel van elke wetenschap n bestaat, 
het d de dingen, die tot haa bizonde gebied 

, te n en tie n , 
zoo is het doel de philosophic, het g d 
van alle wetenschappen te bepalen en in laatste instan-
tie te n naa de n van het heelal. 

j een blik op het heelal t de e geest 
als doo duizeling bevangen; hoe ve  zijn blik ook 

n moge, de mensch ziet zich tot onwetendheid -
. n elke t van dingen t hij, dat 

tic feiten ontelbaa vele, de e wezens niet 
te , het l hunne gedaanten -
baa is.  nu komt tie wetenschap; zij houdt eene 
zifting, t in , tleze n in klassen 
en baant zoodoende tien weg tot eene g van 
het algemeene, zoowel als van het . n 
plaatsen zich alle wetenschappen naast elkaa en boven 
de e d tie  dingen, die zij onde elkande

d hebben. n hun allen echte zweeft tie 
philosophic als de algemeenste en m gewichtigste 
kennis, eene kennis tlie g t van datgene, 

e de e wetenschappen slechts n 

Wij zien , tlat de philosophic onde de weten-
schappen is, wat tie  is onde tic kunsten. 

e gelooven wij, tlat het de moeite wel belooncn 
zal, die zoo lang met minachting beschouwde philosophic 
eens wat nade te beschouwen, en na te gaan, in hoe-

e zij ons in ons k van dienst kan zijn. 

Lik e e e is d op beschouwing 
van het doo  tic zinnen , op de . 
Zonde de g geen denken, maa zonde tienken ook 
geene kennis de e g i-- gelijk nul. 
zoolang de bespiegeling haa niet e e geeft, en 
tic bespiegeling is zonde waai tic, wannee zij niet ge-
voed t doo tic t e n : tic 

n de s blijven, zonde tic philoso-
phische behandeling onsamenhangend; ïij geven kennis 
van tic dingen , maa geen inzicht in hunne 

g tot het geheel. 

E  is ten allen tijde eene philosophic geweest, die 
zich ten doel stelde tic e dingen te -

n en een min of mee g systeem gaf. tlat 
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heid. moet ook geen l n e 
s van dat gewaagde /uilen wij voo  ons -

dig p , en den k altijd naa
onze zienswijze aangeven 

8. e e beschouwt nu tie balken als bij de 
einden of te  plaatse waa zij n als eenvoudig on-

, en wil j tegen n eene
d Ook t n wij ons de -

king dat men b. v, bij n bij welke e van 
fonds dient beschikbaa te zijn. d zoude han-
delen de balken te beschouwen als in eenen mee -
deeligen toestand te n dan die welke de e 

 aanneemt, doch tlat in gevallen n eene 
tot een k e e d dit 

t op het noodzakelijke die  toestanden, zeke
wat valt af te dingen. Wij meencn tlat in die ge-
vallen eene d stellig voldoende is 
te achten; en tie g heeft mij d tlat 
balken naa dien maatstaf bepaald d voldoende 
zijn: en men dan nog eene voldoende stijfheid heeft 
wannee tie this bepaalde balken met den gestelden 
last g ove tlie balken , niet mee
dan p. m.  ,.„  tie e lengte in het midden 

, en eindelijk nog hebben wij gemeend te-
mogen aannemen tlat tie inmetseling de balken deze 
genoegzaam ) om te stellen tlat de g 
slechts -i . van tlie zal zijn welke tie balken zouden -
gaan wannee zij d slechts eenvoudig -
steund . 

9. Nemen wij het doo ons gestelde aan en voegen 
j dat men de e /- van de balk-

hoogte stelt, en eene g j die hoogte in 
k met tic e t achten wij niet 

, tl,111 hebben wij voo  tic bepaling tie  afme-
tingen bij de beb,ilking onze woonhuizen in acht te 
nemen de e volgende : 

(1) e hoogte de balken neme men 'l 2t> de -
e lengte d. i . 1 ,., van tien n afstand van 

twee opvolgende steunpunten ties balks. Wij n 
onde de e lengte hie  bedoeld, voo  een balk, 

e ove een zijkame en aanliggenden gang, de 
dagwijdte tie n van de ; en -
kent men nu tie balk. 

(2) e e neme men , van tic hoogte-
of ' ,.. van de e lengte. 

en (3) e afstand tie  balken van midden tot midden 
moet j zijn 0.11 van tie e lengte. 

10. e n toepassende zal men zelden 
een d aantal s voo  tie hoogte en -
vinden men neemt dan bij  het naast e 

e getal, of zoo, doo e omstandigheden de 
d van tie this gevondene afmetingen niet 

bestaat, en het l zich bij een paa . bepaalt 
neme men altijd tie naast e afmetingen. j den 
afstand neme men n het naast e e 
getal

 in , , de d  het 
 gemiddeld . pe . en tk- s de -

14 

11. Wij zullen in het g aannemen dat alle ge-
gevene maten b. v. hie  de e lengte in . 
zijn t t t hebbende gaan wij de 
toepassing de gegevene n nade beschouwen. 

t zal al heel spoetlig bij tlie toepassing n 
dat voo  de balken de afstand kleine  dan 50 . ge-
vonden . d men b. v eene e lengte 
aan 400 . dan was o , li v 400 = 44 . Wij meenen 
dat de balksafstand 'buiten bepaalde noodzakelijkheid niet 
kleine  dan 50 . moet genomen ; en dit om 
de balken in een d d te kunnen aan- en 
inmetselen. Zal men op eene e mate van bevesti-
ging tie  einden kunnen n dan moet die aan — en 
inmetseling niet met i n geschieden, en 

 - —

 . . , i n 

— "

 —  —

 _4_

T —

JJ  X 55

e n  3= i
 —

'5 

dit t het geval wannee de balksafstand te klein 

. 
d zal ook bij zee e e lengten 

de balksafstand al ligt te t . d men b.
eene e lengte aan 10  dan was de balks-
afstand zoo als wij die boven stelden 0,11  1000 
of . Om de zolde of  geene te 

e dikten te moeten geven, zouden wij e 
t e  op 90 . te stellen. 

Spanningen van 10 . en mee zullen wel nimme ten 
minste hoogst zeltlaam n bij n als wij 
hie  op het oog hebben. Zij zijn echte mogelijk en wij 

 eene e mate van  in onzen 
. e wenschende  wij n dat 

bij zee e e lengten of n 
tic hoogte de balken zee aanzienlijk , en spoetlig 

 dan wenschelijk is. — t de g van 
platen die wij dan behoeven g minde be-
zwaa op, dan nog is de g de n doo

e balken, of zoo men de n wil
houden het gevolge!ijk  benoodigde -

t niet . d men b. v. eene -
e lengte van 1040 . dan d de balkshoogte 

40 . wannee men het t volgde. Wij zou-
den nu n de balkshoogte van 35 . niet te 

. 

12. n  gemakkelijk inzien dat doo  deze bijbe-
palingen de toepassing de gegevene n zee

t . Wil men geenen n balksafstand 
 50 c  dan kan naa de gegevene n 

de e lengte de balken niet minde dan 4.5 5 . 
of 455 . zijn,  is 90 . de e balksafstand 
die men kan n dan is de e 

e lengte 818 . t men dus -
gende lengte  455 en mee  818
de gegevene n niet mee  doch 
moeten zij doo n n . Legt men 
de balken wijde  uit elkande t het

 tusschen twee balken , en zal
tie balk mee belast zijn en nu ook e
afmetingen moeten n e hoogte t dan 
mee dan 1

 J(, de lengte en , daa '/.*  lengte-
voo  hoogte genoegzaam is voo  de stijfheid, zal die stijf-
heid niet alleen  maa zelfs  zijn. 

13. t men doo  toepassing van de n 
van § 9 de hoogte van den balk bepaald, en ook de 
afstand de balken ; en bevindt men deze laatste kleine
dan 50 . te zijn, dan zal men om aan de balken dien 
afstand te kunnen geven de hoogte, en gevolgelijk ook 
de e  den balk moeten . 

e hoogte welke men nu aan de balken te geven 
heeft vindt men doo het volgende t toetepassen : 

n bepaalt aanvankelijk de hoogte van den balk 
naa het t van § 9 op ' J f, de e 
lengte. 

Op het standvastige getal 5000 deelt  het getal 
dat men bekomt wannee men de  lengte-
in t 1 1 malen genomen heeft. e

niet opgaande zet men die minstens e decimalen . 
Uit het dan n quotient t men tien n 

; en wannee men nu den dus gevonden 
l met de aanvankelijk volgens het t van 

§ 9 gevondene hoogte t bekomt men de 
hoogte welke men aan de balk moet geven voo  het 
geval dat men 511 . balksafsand te geven heeft. 

n d zal dit t nade toelichten. 
Stel de e lengte was 360 . dan vinden 

wij voo  de balkshoogte <'"'.1, gevende m 13. Volgens 
den l in het t t stelt men de hoogte 
op 14 . e afstand de balken van midden tot 
midden t nu 0,11  360 alzoo 39.6 . -
voo  men nu 39 volgens het t zoude moeten 
nemen. Wil men nu tlie afstand tot 50 . n 
dan deelt men 5000 doo  1 1  360 of doo  3960. n 
vindt die deeling tot 3 decimalen e voo
quotient 1,265. e e l uit, 1,265 £c~ 

n hebbende, heeft men deze 1,08 of a 1
zijnde, de gevondene hoogte met 1, 1 te -
digen. n heeft dan 1,1  14. gevende 15,4. n 
neemt nu voo  balkshoogte 16 . t / van 16 
is , 2 , of als naast  quotient 7 en men zal dan 
balken van 7 bg. 16 . op 50 . afstands van mid-
den tot midden te leggen hebben. 

14. t noodige n van den n -
tel uit het laatste quotient bij de g , 
maakt deze g wel eenigszins lastig. Wij mogen 
echte aannemen tlat de e g 
eene algemeen bekende e g is. 
Zij welke die g te omslagtig vinden kunnen 
zich bedienen van  opzettelijk e 
tafelen. Zoodanige tafel geeft s Vatlemicum, 
3, l , : uitgave blz. 29. n de e kolom vinden wij 
1231 als een getal dat het naaste komt bij 1265 welke 
wij met weglating van het decimaal teeken voo -
genoemd quotient vonden. n tie e kolom de
tafel vintien wij met 1331 e 11 en van 
deze een cijfe  als l e hebben wij 
1,1 e men nu de e balkshoogte 
te n heeft om de e balkshoogte, 
in ons geval met 30 . balksafstand -
mende, te hebben. 

15. t bij zee e e lengten de 
balksafstand te t dan moeten de balken dichte bij 
elkande gelegd n Zij kunnen dan met e 
afmetingen bestaan. e hoogte t nu minde dan 
'1,6 de e lengte, en  dan ook, wan-
nee tie balken op eene achtvoudige d belast 

, de g te , en de stijfheid te ge-
. Voo  deze gevallen moet bij de bepaling de -

e afmetingen bijzonde op de stijfheid gelet . 

16. Voo  dit geval den n balksafstand, zooals 
wij dien stelden en dus 90 . aannemende, hebben wij 
te  bepaling van tie hoogte aan de balken op dien afstand 
gelegd, het volgende : 

n neemt de e macht de e lengte, 
in . , 9 malen en deelt tie uitkomst doo
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balk , clan n  den balk 
A  eene g . Om deze

 te bepalen n wij op, dat men in gevallen 
als de schets, fig. i aangeeft, in den l de hoogte de

n zal behouden, en dat  de -
g alleen in dc  moet gezocht . e 

geven wij het volgende : 

alen begint met  hoeveel  de afstand 
A  op de e lengte van den balk A

n is. Stel de  lengte van A  was 
700 , en A E = 120 , dan was de g 

waa op wij hie  doelen —° v of —. Om nu de -

ning niet te ingewikkeld te maken, deelen wij 120 op 
700, en bepalen ons bij dc gehcelcn van het quocient, 
dus hie  bij 5. 

n neemt de tweede macht van dit getal 2 malen, 
dus 2 x 25 in het doo  ons gestelde geval, en telt j 
het getal 2. n vindt nu 2 x 2 " + : = 52. -
van t men het d van het gevondene -
dingsgetal, dus in ons geval ; x 5 = 15, e  blijf t dan 
52—15 of 37. 

Volgens het t van § 9 vonden wij voo  de 

e 1 x 700 of  1 . en nu hebben wij de 

e de , als , fig. , te -
digen met het gevondene getal 37 en dat t te 
deelen doo de tweede macht van het gevondene -

houdings getal: wij hebben dan 3' *  1 1 of nagenoeg 

17 . n neme wel in g dat dit t 
alleen geldt voo  het geval dat de balkshoogte -

d blijft . 

26. e e balk  G , t in iede
geval deze niet als gedeeltelijk bevestigd bij G kan be-
schouwd , te dien aanzien in een minde gunsti-
gen toestand dan de . t ongunstige t 
echte opgewogen doo  de e e lengte, 
zoodat wij deze omstandigheid bij gevallen als p 
wij bij ons gegeven d doelden, en welke in fig. 1 
zijn , buiten g kunnen laten. Ook zal 
in deze gevallen de k zee e k E F, 
aan de afmetingen welke de n bekomen, de-
zulke hebben, die voo  de dienst welke hij te bewijzen 
heeft, zelfs m voldoende kunnen geacht . 

27. Fig. 3 is de schets van het geval hetwelk aan dat 

van fig. 1 alleen n -

 schilt, dat nu e 
 balken zijn afgezet en de -
 pele einden allen op denzelf-

 n 
den k . 

™ ? n zal s dadelijk in-

zien dat nu nog te  eene g de s 

afmetingen van de balken A  en  noodig , 

en het t van het e geval gegeven, hie
n nu alleen hel e geval in g komt, en 

t volgt nu het in den tekst opgegevene, dat namelijk de 
k uit  op of j het midden van t moet liggen, 

zal eene g de n onnoodig . 

70 

niet mee van toepassing is; ook nu zal tie l op 
een n afstand moeten liggen, om geen g 

 de afmetingen van A  en C noodig te hebben t 
zal ons dadelijk opvallen dat naa gelang het aantal 

i e balkeinden doo de g , 
 is, ook de k op den balk A  bij A 
 zal zijn, en dat dit den balk A  in een geheel 

n toestand moet n dan die, n hij bij 
de gevallen van de fig.  en 2 . 

l in n zin van minde belang, is het 
toch in e opzichten dienstig, dat wij kunnen bepa-
len hoeve tie l C F uit A moet liggen om in 

 op A  dezelfde belasting als op de 
gewoonlijk belaste n te hebben. e afstand 
A E j de hie  bedoelde gelijkheid de bclastings 
gewichten bestaat, vindt men in een , n 
het aantal e balken de telle  is, en n men 
de noeme eenvoudig twee mee te nemen heeft. g 
b. v. E F, 5 einden van e balken, dan was 

of - van de totale lengte des balks, de afstand 
5 X 2 7 
A E, om voo  dit geval de belastingsgewichten even 

t te doen zijn. 

Ook hie  is het l de belasting op A
s dan dat van de gelijkmatig e op de 

, en wel zoodanig dat ook dan nog om een 
gelijk n te hebben, A e -
afmetingen dan de n behoeft. 5) 

28. t bepalen die e afmetingen dient 
hie  in twee e gevallen n te -

 x i

5° 
-»rws m * 

 —  —

 mf \

 —

- —

 —  ~
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den, namelijk: 1°, dat j de balken A  en
 fig. 3 dezelfde hoogte als de n behou-

den, en 2°, wannee die hoogte en e s n 
genomen. Zijn de afgezette balken, velen dan kan het 
noodig , wil men in geene te e -
te , ook de balkshoogte te , en 
dan ook kan het zee goed zijn, dat de k -

e n dan de k moet hebben. 
Op mee e gevallen in dit hoofdgeval , 
komen wij late , na nog eenige mee algemecne te 
hebben afgehandeld. 

29. n vindt de afstand A  van uit A , in geval 
e  mee  eene e balk doo  den

n , doo  het volgende . 

n begint met m te bepalen hoeveel malen 
de balksafstand A E op de totale e lengte 
A n is. Wij zullen duidelijkheidshalve dit 

m dadelijk op een d toepassen. Wij stellen 

A  = 800 . en A E = 120 . geeft m 5; 
120 

wij nemen dan A : - A . Stellen wij nu het aantal 
5 

e balken 6. 

n neemt nu de tweede macht van het gevondene 
getal 5, zijnde het quotient bovengenoemd, en van die 
macht het dubbel. n ons geval is dit 2  5  5 of 50. 

s t men het aantal e balken 

niet 4. Wij n dan 6—4 of 2. 

t dus n l t men met 
het pasgenoemde getal 5, en vindt dan 5  2 of 10. 

t t telt men bij het gevonden getal 50 en 
heelt dan 60. 

n t men af het getal e balken met 
3 d en heeft dan tot t 60—3 = 57. 

e e de n vindt men nu bij toepas-

van het t van S; Q of z= nabij 
65 13 . 

e e t men eindelijk met het 
pasgevondene getal 57 en vindt dan 13 x 57 of 741. 

Eindelijk deelt men deze laatste uitkomst doo  de 
tweede macht van het t gevondene quatient 5 en 

heeft dan ^ LL of als naast bijkomend  getal 30, 
25 

j de hoogte de n ook
balkshoogte t aangehouden. e balkshoogte is nu 
800 
26 

31 . e afmetingen van A  zouden dus in 

dit geval moeten zijn : 30 bij 31 . 6) 

6)  3

30. j de toepassing van dit t lette men e
wel op, dat nu nog eene g de -
tingen van A  noodig zijn kan wannee A E j 
het midden van A  valt. s dit het gevalt, dan moet 
het t eenige wijziging . n -

lijk e fig. 4. 

Een zee eenvoudig en 
m gemakkelijk te vol-

gen t t 

— nog, om te bepalen of de 
balksafmetingen vanA  al 

4 ' of niet moeten t 
. t t is het volgende. 

t aantal e balken met één d en 
dan gedeeld doo datzelfde aantal e balken -

d met 3 geeft aan welk gedeelte A E van de 
totale lengte A  zal moeten zijn  geene -
gen de afmetingen van A  te . 

Was als in het pas gekozene d het aantal e 

balken 6, dan zoude , *j "  1 of , het gedeelte van 
6 + 3 9 

A  wezen dat A E moest n om die -

g niet noodig te doen zijn. 

d men 3 e balken dan zoude A  = ^ 

-

of - van  moeten zijn. 

31. Valt A E nu j het midden van  E en 
blijk t uit de toepassing van het pas e -

, dat de balk eene g in n 
behoeft, dan geeft het nu volgende t aan hoe-

111 - 1 .' 

 4- 3) 

 4- 3) 
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men de e van A  bepaalt, wannee de hoogte 
de n t aangehouden: 7) 

m dadelijk op een d toepassende, 
stellen wij de afstand A E = 460 en de lengte A  — 
800, en s dat het aantal e balken 6 is. Nu is 

=: aan welk n men zich nu zal moeten 
800 40 6 

houden. t de k uit te veel , dan neemt 
men voo  de telle  het dichtst bijgelegen e geheele 
getal, j eene g tot op twee s in 
den noeme mogelijk is.- Van dit n neemt men 

— en t n de een-
23 

nu het e en 

heid af. n heeft dan i ° . 
23 23 23 

e t nu tot de tweede macht . n 

heeft dan l ^ * nf  2 ^ e e t men van 
23 X 23 529 

1 af en t dan 529 2
 9—2_42 e k t 

529 -529 

men tot de tweede macht, en om te e getal-

len te n e men het n tot eene 

529 
tiendeelige , j de deeling tot 3 decimalen 

, en voo  de laatste decimaal de naast 
e nemende. n vindt dan 0,454. 

e dus gevonden tiendeelige k t men tot 
de tweede macht en vindt dan 0,206.116. n bcpale 
zich bij de e e decimalen en neemt 0,206. 

e uitkomst t men met het aantal
n d met 1  men vindt 

40- 17 e 

 - i) 2 
 Q X —  o f (^ j 1 "  <,"  - J 

 (m—
= 

tOO

, i  (n  —i) 2 ., . 
 — T ' X

 t +  — —

 -f  (m—

1 in  -> 

 +

>n n + 3 

7 v 0,206 of l ,442 j men dan 1 telt en alzoo 
2,442 bekomt. 

n t dit met de e de -
balken, in ons d met 13 en heeft dan 31,746. 

Eindelijk t men, het n i - , het omge-

e van het  gevondene -J , tot eene decima-

40 
len k van 3 decimalen;  vinden wij 1,739 
en deelen nu het gevondene getal 31,746 doo de tweede 
macht van 1,739 of doo  3,025. n vindt nu ^1 

3.025 
of 15 . voo  de e van A . 

32. t A E k mee clan de helft van 
A , dan zal de g de n welke 
A , e g zijn. e ge-
vallen, e met de schets van fig. 4, ge-
geven, komen zeldzaam .  dat, j A E, een 

k klein gedeelte van A  is. e e die 
A  dan moet hebben t in die gevallen te t 
om, zoo men niet e gedwongen is, de hoogte-
de n ook voo  A  te behouden. 

Zijn e  vele e balken noodig dan zoude ik 
in dit geval, zoo het eenigzins mogelijk is, n de 
hoogte afmeting van A  te , en zoo dit 
kan, de e van A  in g tot de hoogte-
te nemen als 4: 7, en dit met het oog op de mogelijk 
toevallige schokken welke de balklaag kunnen n 
en het, doo  gemis de zolde of n ge-
deeltelijk n , alzoo de gevolgelij ke 
minde gunstige gelegenheid tot het n die
schokken, die dan, wijl zij eene eenigzins golvende be-
weging in de g moeten , in een 
mee stijven n balk voo  dit geval een 

n d vinden. 

33. n kan gemakkelijk een balk van gegevene af-
metingen tot een' n n die bij gelijk -

n tusschen de e en hoogte de g 
van 4 : 7 heelt 

Wij geven  het volgende : 
e tweede macht de balkshoogte van den balk, -

voo  men eenen n wil van de e g 
4: 7, e men met zijne e en -
gens met 7. t t deelt men doo  4 en t 

t den . n t dan de 

hoogte van den n balk, en  van deze is 
7 

dan de . 

Ons d van § 27 gaf een balk van 30 bij 
31 . Wi l men nu deze in den genoemden zin in af-
metingen , dan hebben wij : 31 x 31 gevende 
961. t getal, met 30 , geeft 28830, 
7 maal dit laatste getal geeft 201810 en na deeling 
doo  4 vindt men m 50153. t den -

l , vindt men, het genoemde-
tafeltje van s vademecum , als naast 

e getal : 50653, en in de e kolom e 
e 37. e is nu de e balkshoogte. 

25 

e e is dan - X 36 of  X-^y t 

gevende als naastbijkomend geheel getal 21. e balk 
zoude dus moeten n 21 bij 36 . 81 

 Zooals wij s n kan, wannee het 
aantal e balken aanzienlijk t is, de g 
opkomen of  geene noodzakelijkheid bestaat ook aan 
den k e n te geven. 

Wij beginnen met op te n dat, dewijl de -
balk niet ingemetseld t en geen tusschen steunpun-
ten heeft, deze  in eenen minde gunstigen toe-
stand dan de n . Nog mee t 
dit het geval daa de k niet ove de ge-
heele lengte gelijkmatig, maa slechts op enkele punten 
belast is. 

Wilden wij van deze omstandigheden met de e 
d g houden, dan zouden wij in j 

f 1 > t> h 2 

 -L

 = i
m

 m 

—

' _ X

1) 

 111 

 4-  i

j  - 5 — * 2 m J — b  * 
a  1) (m—

 n m 

 11 111 

 h —- t l 1 ( n + ^ 

en alzoo a 1 ( n > 
2 m

a  (n

te n , dan is 

 _ * 2 ' a tn +

 a  (n

—O 
 11. 

Wij hebben t de bepaling van m te , en 
meenden deze, zonde doo het niet n n mee omslag 
te geven, te moeten . 

Wil men dat de e i - de hoogte zij, dan is in de -

mule b h2 = b'h'*,b'=
7 

h ,  7 bh 
— V . 

dus bh2 

lange en omslachtige n , wij 
willen ons dan ook eenvoudig bepalen tot hel geven 
de n welke ons aanwijzen of wij hie  eene 

g van n behoeven, en hoe-
t deze in dat geval moeten zijn; welke -

n dan d zijn op eene wijze, die 
naa onze g geene e gevolgen voo  de 
toepassing in de k kunnen hebben. 

35 Wij beginnen met een balk die even als de -
veelbalken in enkele punten, op gelijke afstanden uit 

, belast is, te n met een' n die 
gelijkmatig belast is, en zullen bepalen hoe die be-
lastingen, welke op enkele punten , kunnen d 

n tot eene enkele, g ove den balk , 
en ten aanzien van het n aangeven, welke 
afmetingen de enkel e balk dan t om 
in d niet de e balken van de balklaag ten 
minste gelijk te blijven 

Wij dienen j twee gevallen te- n 
namelijk dat j het aantal e balken
en dat j dat aantal  is 

n het e geval vindt men de gelijkmatig -
belasting die men in g te n heeft, doo
het aantal e balken, met een , te -
menigvuldigen met 5 malen de gezamenlijke g 
van alle e balken op den , en tic uit-
komst doo 4 malen het aantal e balken te 
deelen. 

d men b. v. op den k 5 e balken, 
en e elk einde met 465 . op den , dan 

moet men dezen als met 5 X 465 X - X \ belast den-
5 4 

ken, en wel gelijkmatig belast, dat is met 2488 . ; en 
zoo wij na met d ook voo  de noodige stijfheid 
willen , dan moet in dit geval niet 1 ,<s van de 

e lengte, maa  van deze voo  balkshoogte 
genomen , daa toch de minde volledige be-
vestiging eene k e stijfheid aan dien 
balk geeft. e e d zal de einden 
des balks n te doen , en t  zee
nadeelig op de balken welke den k . 

n e dus hie  voo  eene allesins voldoende stijfheid. 
36. s het aantal e balken doo tien -

balk d even, dan is de bepaling van de gelijk-
matig ove den k e t welke in 

g moet t , om bij de bepaling 
de n tie k bestaande belastingen 
te n eenigszins . e toepassing van het 
volgende t geeft die belasting. 

Wij nemen m duide-
 lijkshalve een bepaald . 

Zij A , fig 5, gelijk 600 . 
A E = 300 , en het aantal 

e balken op E F -
 gentle. 4 

e afstand tie n 

is volgens het t van § 9, 66 . en de belas 

Bouwkundig Tijdsekrift.
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ting ove de e balken d alzoo 400 * 66 
50 

of 528 g n elk de punten G, , L en N t dus 

de helft van 528 of 264 . Stellen wij gemakshalve 

270. e gezamenlijke belasting van de vie e 

einden op den balk E F. is dan 4 x 270 of 1080 . 

j het aantal e balken 4, telt men nu 2 en 

vindt dan 6. t getal 6 t men met de 

totale belasting,  wij 1080 vinden, dit geeft dan 

6 x 1080 of 6480. t getal neemt men 5 malen en 

vindt dan 32400. 

t aantal e balken t nu 4 malen geno-

men. Wij hebben dus 4 x 4 = 1 6, en dit getal 16 op 

32400 deelende vindt men 2025. n moet nu den -

veelbalk, als met 2025 . g , 

belast denken. 

37. s nu de lengte van E  niet mee dan 21 ma-

len de hoogte de n welke in den gewonen 

toestand , dan kan deze ook voo  hoogte van 

den k aangehouden , en wannee geene 

e n eene e hoogte n 

is het m zich bij deze te bepalen. 

t men deze hoogte aan, of lieve  kan men deze 

aanhouden, dan vindt men de benoodigde e van 

den k E F doo de toepassing van het nu vol-

gende . 
n bepaalt naa de pas gegevene n de 

belasting, welke men als g ove den k 
d in g te n heeft. e belasting 

t men met den afstand de balken A
en C  welke de einden van den k n 

n neemt nu de tweede macht van de als voldoende 
bevondene hoogte, 100 malen, en deelt dit laatst ge-
vondene getal op het pas te n gevondene . 

t quotient geeft de e welke de k 
moet hebben. 9) 

—  4 1

 4-

 1.

1  4-  4 „ 3

 4 1)

 3

-1)

 4. 1)

 4.

n het laatste doo ons gekozen d  de 

lengte van den k 5 malen den balksafstand, zijnde 

—i

 4- 1 

 4.

m

 +JÏ
 1 
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 4.
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een maal  dan  aantal e balken. e afstand 

. en deze 5 malen genomen geeft 5  of 

330 . e hoogte de n is of 24 . 

Nemen wij deze 21 malen, dan vinden wij 504 en dus 

k mee dan de lengte van den . e 

hoogte van 24 . geeft dan ook eene m voldoende 

stijfheid aan den . 

Volgen wij nu het pas gegevene , dan heb-

ben wij , voo  de belasting g ove den -

balk , 2025 . gevonden hebbende, doo -

menigvuldiging van 2025 met 330, het t 668250. 

e balkshoogte 24 tot de tweede macht e 

vindt men: 24  24 of 576 en deze 100 malen genomen geeft 

56700. t men nu 668250 doo  56700, dan vindt 

men nagenoeg 12. e e de n vindt 

men 10 . zoodat bij gelijke hoogte de k in 

dit geval s 2 . e e dan den zol-

k zal moeten hebben, en die k dus 12 

bij 24 zal moeten genomen . 
38. Een ande nog al d geval is geschetst 

fig 7, j in de 
E < 

PP

F

m 

balklaag twee n 

tot g van eene 

opening in den zolde of de 

vloe  gelegd zijn. 

A  en C  zijn de balken welken de n 

E F en G . Wij nemen aan dat de dubbele 

e balken met de afgezette einden  en L op de 

n E F en G . 

t geval geeft voo  de g de -

gen van de balken A  en C  eenigen n om-

slag dan het e de e gevallen 

Wi l men bepalen of de som de belastingen op de 

balken A  en C , gelijk of kleine  dan dat 

op de n is, dan volge men dezen weg. 

n bepaalt hoeveel malen A E op de totale lengte 

A n is, en zoo ook hoeveel malen dit met 

den afstand E G de n E F en G  het geval is 

of hoeveel malen E G op A  gaat. Een bepaald -

beeld nemende stellen wij : A  — 700 . A E = 250 

E G = 1S0 ; dan is A E ; 250  A  of-A- A

lende E G = = 

700 14 
n neme , omdat  5 het naastbijkomende geheele ge-

tal, doo  5 deelbaa is i . = — A ; bete is het ech-
>5 3 

— aan te houden. Wij vinden E G doo  A  dec-
14 

180 9 
700"" 35 

of ; ook nu is het bete — 
36 4 35 

Voo  700 . e lengte vinden wij 0,11  700 

of 77 . n balksafstand. Zie § 9. e belasting 

ove  A E d is nu 5  x 77 
14 50 

die ove E G d de helft van 

 700
35 ">° 

G N  is 

 zoude men kunnen 

ook nu is het bete — te behouden. 

of 385 , 

an het balkvak 

nagenoeg 139. 

e e lengte-

is nu

l '4 35 
belasting ove dat 

G  van den balk A

 700 of 270, en de 

270 

lastin 

d dan 

e gezamenlijke be-

alzoo 940. e belasting de n is 

 7 7 gevende 416 . 
50 

7 — ^ 7 ° ° of 14  77 = 1078 . j de belasting van A

komen nog de belastingen in E en G . e belasting 

1 8̂
in E is het van die ove ' , dus - - of 

4 4 
a 97 . en van die in G het van den k 

4 

ove  G d of , alzoo nagenoeg 60. All e deze 

of 

belastingen te zamen geven dus, 940 + 97 4 60 of 1097 . 

welke totale belasting dan in dit d mee is 

dan de belasting op de , en j nog 

ongunstige op het n van den balk 

, dan bij de n de belastingen 

van deze. 

Wij zouden nu m kunnen aangeven onde welke 

omstandigheden de belasting de balken A  en C

eene g van deze onnoodig maakte. , nu af-

hangende niet alleen van de lengte van A E maa ook 

van den afstand E G of de wijdte de e ope-

ning, zoo t de g welke e t ta-

melijk- ingewikkeld, en is het te n dadelijk de 

afmetingen die  balken A  en C  te . 

39. n kan deze afmetingen vinden doo  de toepas-

sing van het volgende ; inhoudende een geval 

als dat van flg. 7, j de n E F en G

beiden aan den zelfden kant van A uit het midden 

van den balk A  liggen. Wij volgen met deze be-

n eenen eenigszins n weg dan dien welke 

wij bij de e gevallen insloegen, en kiezen een be-

paald . 

Zij de afstand van den n k uit A , 150 

. e afstand E G tusschen de beide n 

200 . en de totale balkslengte A  = 750 . dan 

is G  750—350 of 400 . 

e belasting ove A E , nu in g ne-

mendedatde balksafstand 82 c , zijnde deze vol-

gens § 9 genomen, is dan—5  0 f j£g_ e belas-

ting t men, omdat zij g ove  A E 

d is, met de helft van A E of 75 . gevende 

18450. t g deelt men nu doo  de halve balks-

lengte of 375 en vindt dan ' . 'S^'° of i 49, stel 50 . 
375 

n E geeft de k E F. op A  een k van 

= 62 . e t men met den af-
4 

stand A E of 150, gevende 62 x 150 of 9300. en deze 

uitkomst gedeeld doo  ile halve balkslengte geelt 
9 J° °of 126 . van den k welke als op het midden 

375 
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s de afmetingen die  balken te kunnen bepalen 
is het noodig vast te stellen met welk gewicht /ij be-
last zijn. Wij zouden aanbevelen de balken zoodanig 
uit elkande te leggen dat de spanning van de bene-
denste of binnenwelflijn 90 . , een paa . 
mee of , is van geene betcckenis, zoodat men 
zich in den l zee nabij n zal kunnen houden, 
de e de balken bepale men op 15 , zoodat 
deze dan 105 . van midden tot midden uit elkande
liggen. e welving de binnenwelflijn bepalen wij op 

. en behandelen in de e plaats het geval 
van fig, 13. j de gewelfdikte op 11 . stellende 
en aannemende dat de gewelfjes tot op 5 .
den n de buitenwelflijn aangemetseld of -

d . Zonde n p kunnen 
wij nu op de volgende wijze het gewicht de gewelfjes 
vinden. 

n voegt bij de wijdte of de spanning op de bin-
nenwelflijn, hie  90 , nog 5 . e 95 . -
menigvuldige men met  gevende 1045. t t 

t men met de e lengte die 
wij op.500 . stellen, en men heeft dan 1045  500 
of 322500 c  ,  wij stellen 523 " e d  8 

k nemen wij aan 1.8 . te wegen, en dit 
met 523 e hebben wij 523  1.8 of 
9414 ,  wijstellen 950 . e e 

g tusschen twee gewelfjes kan men stellen te 
hebben een d van 183 2 . , gevende 
met de e lengte 500 d een, 
kubieken inhoud van 183  500 of 91500 : i zijnde 

a 92 » e weegt 1.8  92 of 165.6 stel 
170 . e gewelfjes wegen dus op de balken met 
950+ 170 . of 1120 . Op de g kunnen 
nu n balkjes van 10 bij 10 . gelegd n 
en zoo wij ook deze stellen, op de balken te wegen> 
dan heeft men 100  500 of 50000 : t n hout, 
wegende 0.6  50 of 30 . e belasting op den balk 

t  dan 1120 -f- 30 of 11 50 . e -
belasting is —-  of 1050 . en dus de totale 

belasting van den balk 2200 . Was de balk nu niet 
aan den bovenkant afgeschuind, dan zoude men de 

e op 15 . stellende, de hoogte vinden als volgt: 
e belasting 2200 t men met de 

balklengte 500 en vindt dan  100000. n deelt dat 

getal doo  1200 en vindt dan — nabij 917. 
1 2oo 

t t men nu den tweeden l en 
vindt dan zee nabij 30, welke nu de hoogte van den 
balk is n telt j 5 . op  vindt dan voo
den balk 15 bij 35. e afschuiningen aan de bovenzij-
den n nu zoodanig genomen dat deze naa de 

n bij den aanvang of den l van 
deze loopen, e  blijf t dan a 5 c  vlakke kant 
aan den bovenkant. 

e balken n naa dit , buiten de 
wanden, aanzienlijke , doch zijn dan ook 
volkomen op den duu  bestand tegen den last die zij 
te n hebben. n op balken naa dit 

t bepaald, doo mij n en , 
hebben zich e een p van m 40 

, volkomen goed gehouden, l e gego-
ten n balken gewelfjes , doo het -
gen de balken moesten d , en l 
was de e dan niet minde , maa wel 
degelijk veel mee

Wij stellen den afstand de balken zoodanig, dat wij 
90 . e van de binnenwelflijn de
gewelfjes hielden Gewoonlijk n bij het metselen 
de  gewelfjes de steenen op hun kant gezet, en is dan de 

g ove de welflijn . t valt niet te ont-
kennen dat het te n zoude wezen, de gewelfjes 
ove  hunne g te metselen, doch men zal 
dit moeijelijk zonde k van n kunnen 
doen, en dit geeft een k . 

e e wijze van behandelen kan blijkens 
de g zee goede n , doch 
in sommige gevallen gaat men g s met het 
slaan die  gewelfjes om, en dit is stellig . 

50. e doo  ons geschetste g t veel-
tijds weggelaten, doch ons inziens ten , dewijl 
zij de neiging tot n van den balk wel degelijk 

n en dus het gezamenlijke de dekking zeke
helpen in stijfheid, hetgeen l van belang is, voo
den tijd dat het k nog weinig is d 
Zeke is deze handelwijze eenigszins , doch 
wij geloovcn die kosten wel besteed te mogen noemen 

J. G. J.
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e g van de , op de  12 en 13 
, is geheel van blank eikenhout , 

niet gebeitst, maa alleen in de was gezet. t plafond, 
eveneens van blank eikenhout, is d in caissons, 
die met n zijn , d het 
middenvak n een p is . e 
wanden, zoo ook het , met bloem- en -
toenen , zijn behangen met gobelins, e op-
zettelijk geweven. 

Aan de eetkame t de bibliotheek op de platen 14 
en 15 . 

e hooge boekenkasten en de e g 
zijn d in blank notenhout h en 
italiaansch), ook het plafond, dat geheel van notenhout, 
in caissons is . e wanden boven de houten 

g zijn met goudlede bekleed. 

e salon met d boudoi in den n zijn 
d in stijl Louis  de n van -

 en al het k in lichte n afgeschil-
. e wanden of vakken zijn met een satijnen stof 

bekleed. 
Tegenove den ingang is de e zaal, van 14 

 lengte bij 8 . e is geheel 
d en a in n d en -

, in de vullingen de , het , en het pla-
fond met zee luchtige , plaat 17. 

e is in 't t medegedeeld hetgeen de tee-
keningen nog  duidelijk zullen maken ; maa

s dit opstel te besluiten, t tevens op mij de 
aangename plicht met d in dit t 
ook de mannen te gedenken, die hebben t 
tot de g van het . 

l° . e . van , niet alleen als aan-
s van het e , maa tevens als s 

van de geheele . Zoo n de be-
n in , bibliotheek, enz. met het 

, d in de k 
van bovengenoemde  te 's . 

e  J.  te 's e als -
schilde van het middenvak in het plafond de eetkame
en van de geheele g de e zaal, naa tee-
keningen in n van den . 

3°. e a t te , als
de n in e voo  den salon. 

4°. e t s als aanneme van het 
. 

5°. e t als aanneme van de g 
en . 

6'. e  Lamae te , als schilde van 
het geheele gebouw. 

7°. e  Windt  's , als
de g van de e . 

8°. e a te Weenen, als aanneme van 
het . 

e  A . , thans te , was als 
hoofdopzichte belast met het dagelijksch toezicht ove
den bouw. 

e teekeningen n voo  dit t t 
en d doo  de n F. . L . , 
T. J. , J. A . k  en A . . . 

C. ,

G V A N . 

j de g van  dient men e
l op te letten, dat de n p het aange-
t moet , gemetseld n met eene specie 

die d is n met zuive , geheel j van 
keukenzout. Ook mag in de specie geen s -
men, daa deze een zee nadeeligen invloed op het stuc-

 uitoefent. 

j n n n zijn t 
moet men tevens g , dat de e van den 
muu  tusschen den binnenwand van den n en 
het vlak p het  moet t -
den, minstens 0,22 . zij, daa dit laatste s bij te 

e hitte .  moeten de n volkomen 
g zijn en bovendien d zijn tegen de op-

BeuwhunJig Tijilschrifl.
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name van vocht.  de e eisch bij nieuwe ge-
bouwen niet altijd onmiddellijk, en zelfs meestal niet vol-
komen te n is, wannee het gebouw s zoo-

e d is. dat met het n van stuc-
 een aanvang kan n gemaakt, doet men 

het best, alle n zuive  schoon te maken en de voe-
gen zoo diep mogelijk uit te hakken — deze wijze is 
dan ook gevolgd voo  het  op het kasteel 
Oud-Wassenaa — a t men de n met 
eene oplossing van schellak in , welke, na goed 

in flesschen geschud te zijn, t als zee e 
a als mee e oplossing met kwasten 

op de n t . e s t 
aan de lucht en laat op den muu eene laag achte
welke  is voo  vocht. 

Nadat die laag goed d is n de n 
onde de j t met een , bestaande uit gezift 
en fijn , e gips en , — een oplossing 
van gewone m in wate - evenals l 

. t geeft eene laag van ongevee 0,02 . dikte, 
die eene e mate van d t doo het 
lijmwate  en de , en eene e e . 

s deze laag  en hebben tie n en 
lijsten, die n moeten , in e n 
tie n n zooals de teekening  aangeeft, 
dan begint men met het n van het eigenlijke 

Te g n n de e -
stoffen voo  de g de n tlie men aan het 

 geven wil , met zuive  wate en gips zoolang 
n gekneed, totdat de massa l hetzelfde -

gehalte . 

e oplettendheid moet men aan de gips wei-
den, en uitsluitend k maken van albast-gips, [«kwa-
liteit, van zuive  witte , tlie met behulp van 
steenen n is gemalen. Gips welke met stalen n 
gemalen of gewalst is, t bij een g 

k fijne e staaltleeltjes welke n 
zouden n op tie , en tic gips een 

e geven tlie haa ongeschikt voo  het tloel maken. 

e n massa t nu s op e 
houten tafels met de handen, evenals g gekneed 
en n gemengd, totdat het eene e 
zelfstandigheid n is,  zich in tie hand tot 
balletjes laat kneeden.  eenige balletjes te laten 

n t men nu. doo g met een 
monste van het na te bootsen , of de gewenschte 
kleu n is. 

n het n de n bestaat 
het e geheim van het , hetwelk slechts 
aan eenige " in Weenen bekend is. 

e s op het kasteel Oud-Wassenaa was dan 
ook van eene goede sluiting n en zelfs, l 
de specie d , steeds g gesloten. e 

g had plaats onde leiding van tien chef, en 
t geheel en al van tlie welke men bij ons te lande 

bezigt voo  hetgeen men daa onde . 

e n n bijna geheel g doo  de 

massa t en men moet zich j ,
elk deeltje gips, n is met een deeltje -
stof van tic gewenschte , en dat die beiden één 
geheel n 

j tie imitatie b. v. van t e schotsche -
niet), n e lichte, en c en 
ook e n , t men die -
toonen doo  kleine stukjes van bovengenoemde massa 
op e wijze bijeen te voegen en n te 
kneeden. Zoodoende kan men eene imitatie , 

' die niet  tie d is te . e 
 hoofdzaak j is niet het n tie -
schillende n naast- en , maa het 

n n of lieve  kneeden tie . 

j e n  tien b. v. van de 
lichte' en tie e n elk k een massa 

' , en deze s g n gekneed, 
aangezien s de n  zouden 
vloeien. Juist dit e n geeft die 

e naastelkande plaatsing de e 
kleinen, die op de meest e wijze aan het toe-
val is . 

j een e t ziet men de
e wijze doo  de massa heen , 

zonde tlat bij het n tlie n kunstmatig 
n n . 

 leeft nu tleze e massa haa juiste -
halte , dan maakt men e e of ovale 
koeken van, ongevee 0.05 a 0.08 . dik, in den m 
van kleine kaasjes. e koeken n nu bevoch-
tigd, met de handen op tie n geplet en met kleine 
stalen n s vlak n en zooveel 
mogelijk, zuive  in het af te n vlak, dat e 
met n onde en boven is afgezet, om de e 
van het paneeltje te bepalen. 

 )it n moet vlug en goetl geschieden en de 
massa stevig" ove tie g t e 
dikte n is ongevee 0.015 . Naden 

t men k niet. Te  volkomen imitatie 
t men ze evenwel kunstmatig aan, naa gelang 

van de e van tie paneelcn, doo middel van af-
scheiding met latjes. t men de massa 
af, en t zoodoende een zee e  daa
geen tie  koeken, bij beschouwing , tie zelfde 
plaatsing de deelen t 

e g t zich nu als een dof vlak. 
n laat dan n en lijsten zoolang , totdat 

tie massa volkomen g is en zich, indien men e  op 
klopt, t als of het steen . 

n t s de e met blokscha-
ven onde tic i geschaafd, welke d met veel 
oplettendheid moet geschieden,  men met het oog op 
het late  glanzend , zoo zuive  mogelijk moet 

.  oneffenheid zou zich late  doo den 
glans veel n dan zij k was. 

e d d doo n , l het 
e gedeelte doo n en s d 

. 

Onde het schaven n oneffenheden gestopt, en 
na afloop n n zich de wanden volkomen 
vlak, en de lijsten in  juiste  Lijsten, 
kolommen op n (betengclingen)
geheel en al op de zelfde wijze ; de betengc-
lingen moeten j evenwel niet t , maa
bespannen met een net van d en , 

p dan de d t . 
, basementen, sluitsteenen, of n 

n in n gegoten en a geplaatst. 
s alles , dan begint het eigenlijke -

ken. e n tie geschaafde vlakken -
eenvolgens met e steenen geslepen, j 

k gemaakt t van een mengsel van e 
lijnoli e en witte was; de n doo  het schaven ont-
staan n doo deze g dicht geslepen. 

, als 't e onde de handen van tien 
polijste  ziet men de glans zich ontwikkelen en -
mate die mee en mee opkomt, n de slijpsteenen 
telkens doo  steenen van e fijnheid ; 
de laatste welke t n n van een zee

e d en dichtheid, en zelve glanzend. e 
steenen hadden een slijpvlakte van eenige e 
duimen. 

Na deze g t het geheel, met e 
linnen  met olie e lijnolie) en essence van 

n gepoetst, en s met sponzen en 
, schoon wate afgewasschen. 
t polijsten t den meesten tijd. Zoo t 

ove  een e te e van één n 
, doo één n twee, soms e dagen ge-

j slepen; bij n t k nog n 
j tijd . 

e n n eveneens met blokschaven 
geschaafd, de beitels n moeten k de ge-
wenschte n hebben. j .sommigen , 
hakt men f in het w tie e . 

Wi l het  goed d blijven, dan is 
het noodig het maandelijks goed af te vegen met e 
linnen doeken, en het a te n met e 
lijnoli e gemengd met ; men moet j g 

n dit mengsel geheel en gelijkmatig uit te
en l is dit een e op die plaatsen, waa
zich vochtigheid t e vlekjes n het 
best d doo ze goed in te n met een 
mengsel van witte was en een zwakke -
lossing, en doo  dit na eenige dagen uit te . 

e g mag echte t dan geschieden, 
indien f de gevlekte plaats met schoon wate doo
middel van een spons is afgewasschen. 

Wat de kosten voo  de toepassing van
aangaat, deze beloopen voo  vlak k ongevee 30 gulden 
pe 2 . , l voo e lijsten het dubbele van 
dezen s d . t mag een onbevoegden 
hoog , bij eene e beschouwing evenwel, 
van de e nabootsing van het k , 
en  tie e n j in g 
genomen, t dit denkbeeld geheel. 

e a tl it l bij onze monumentale 
n een e toepassing vinden. 

. . 

G V A N N

N T E . 

e westelijke gevel, op plaat , t gelijk-
s den ingang tot het , de kleine vens-

n de , s de twee s van 
de keuken, s den scheidingsmuu met eene 
deu die toegang geeft tot eene open plaats, tusschen 
de g en het  die, zooals 
het plan aanduidt, in e g staat met de 
keuken. 

t t de e ove de -
en , de l c en de eetkame //, 
zie plan , plaat 1. 

Op tie bel-étagc of e  zie plaat , gaat de 
e ove de l  de l < en de kunst-

zaal l ile n liggende s de 2' en 
31 g op gelijke wijze n . 

Op de ] L g is de geheele g in 
eikenhout. 

e n zijn van t  met lijsten 
in witten steen, die k zijn d en in 

g met de n zullen
. 

Op plaat N V  vindt men tie details de plafonds-
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54. Wij kunnen e het gedeelte  onze

e afdeeling als genoegzaam afgehandeld beschouwen 

en gaan ove tot: 

N°.

55. Wij meenden bij de hie  bedoelde balken deze, 

naa de omstandigheden n zij , te moeten 

n in : 

l " e welke zwaa belast en g aan hevige 
schokken zijn blootgesteld. — 2°. e welke mee

g belast zijn en j de e schokken 
minde hevig zijn of zeldzame , en 3" e 
welke geene beteekenende schokken in g met 
die bij de e bedoeld, te n hebben en 

j de belasting minde zwaa is 

t is niet mogelijk p geteekende n 
tusschen deze toestanden te , en het moet aan 
den n n te bepalen in welke deze

n hij de balken te beschouwen heeft. 

56. Wij stellen , aan de hie  bedoelde balken 
n en hoogten te geven, welke zich n : 

voo  die van het l e geval als 5:7; voo  die van het 
2e als 4:7 en voo  die van het 3' als 3:5 

57. Wij vangen aan met de bepaling de afmetingen 
van de eigenlijke , of van die welke dadelijk, 
en niet doo  tusschenkomst van n de vloe  of 
den zolde . 

e e t ons, dat op een tienvoudige d 

en eene buiging van de e lengte als e 

s van eene voldoende stijfheid , en de 

balken aan de einden niet bevestigd maa eenvoudig 

d zijnde, de balken, tot die d belast zijnde, 

de e lengte voo  hoogte moeten hebben 
2

om niet te veel doo  te buigen, en dus voldoende stijf 
te zijn. - en gemakshalve zullen wij

— nemen. 

Wij zullen aannemen dat het gewicht van balken, 
vloe  of zolde met n op 100 . pe ' 
kan gesteld , en hoewel dit in sommige ge-
vallen weinig genoeg zal zijn, meenen wij bij de ge-
kozene ,  de balken ook voo  die 
gevallen niet in gevaa te , 

Om in geene te e afmetingen te , en 
tevens om den k de belastingen mee gelijkmatig 
ove  de n te , stellen wij als , de 
balken voo  deze gevallen zonde noodzakelijkheid niet 

 dan 50 . van midden tot midden uit elkande
te leggen, en n dan nog de gevallen, 

j de hoogte * de lengte zijnde, en de e 

de e g hebbende, voo  het 
n die afmetingen te g of wel te 

t zijn. 

58. s nu de balkswijdte k 50 , en is de 
belasting die de zolde pe ' te n heeft, be-

kend, dan vindt men de n de balken 
doo  de volgende : 

l e geval; dc g is 5:7: 
n t 7 malen de e balks-

lengte met de belasting, deelt dit t doo 400 en 
t uit het quotient den n . 

Was b. v. de belasting met p van het eigen-
gewicht de e 900 , dan heeft men, de 

 50X900 , 
e lengte . zijnde : J- — ot 

2700 . voo  de belasting van één balk. n heeft 

nu 7  600 of 4200.  4 - °° X 2700 „ j c 

400 

28^50. t den n l , 

vindt men m 30, en dus voo  de hoogte 31 , 

alzoo voo  de e -5-  31 of 23 . Nu is het 

- i van 600 juist 30 , en deze balken hebben bij 
20 

} l . hoogte en 23 . e m de noodige 

afmetingen. 

2°. Voo  de g 4: 7. n dit geval is de 
g volkomen dezelfde mits men den deele 400 

doo  320 . Was nu b. v. de belasting 500 . 
dan had men m óoo . e lengte, 
stellende voo  het belastingsgewicht van een balk 
600  50  500 o f  d u s 7x600x1500 t c 

10000 3 2 0 

, gevende nagenoeg 19688; n wij t 

den n , dan vindt men  nabij 

27 . 
e balk heeft nu niet voluit de noodige hoogte om 

voldoende stijf te zijn, en de gevondene hoogte is dus 
niet die welke de balk moet . n dit geval is 
het nu te n de balken wijde  uit elkande te 
leggen,  de belasting te n en alzoo 
de hoogte van 1 de e lengte noodza-

20 

kelijk te maken. e balk t nu 30 . hoog en 

- X 30 of 18 . d 

n vindt nu de afstand als volgt: 

e e macht van de balklengte, die ^ de  lengte 

is, neemt men 50 malen en deelt deze doo  de e 

macht van de gevondene balkshoogte. 
n ons geval hebben wij dan : 5gX3QX30x30 gevende 

fa 27x27x27 
68 . t geval is onde e uitkomsten 

ook toepasselijk op het . 
3°. Voo  de g 3: 5. n dit geval is de 

gegeven l m geheel van toepassing, mits men 
den deele voo  de g 5 : 7, 400 zijnde, nu 
240 neemt en de  7 met 5 . 

Stellende als d eene spanning van 700 . en 
de belasting p men pe ' van den zolde te n 

heeft op, 400 , dan is, de balkswijdte aanvankelijk op 

100x50X400 

3500x1400 

50 . stellende, de belasting op een balk 

of 1400 . Nu is 5x700=3500, en 

geeft dan nabij 20417. t den n -

tel , vindt men m 27 of dus 28. e balks-

240 

39 

a 97. Wij zouden de bal-

 35 of 21 . , 

hoogte 28 zijnde t de e  28, nabij 
5 

 Stellen wij nu de balkshoogte — de lengte of 
20 

35 . te willen behouden, dan moet m de 

balksafstand t . Wij nemen nu m 

28X28X28 fe 

ken van 35 - hoogte 

nu 97 c  uit elkande moeten leggen. e afstand 

te t achtende kan men j eenen n weg 

inslaan. Wij kunnen de balksafstand namelijk naa -

kiezing kleine  nemen, doch moeten nu n dat de 

balk voldoende stijfte . Gaat men e , 

dan zouden wij n de balksafstand op 50 . te 

behouden. e belasting van den balk blijf t in dit 

geval 1400 , j ons gekozen d aanhou-

dende. 

de  belasting, in ons d n neemt nu 
1000 

4, en t hie  mede de tweede macht 
van dc balkslengte, dus 1, 4  700  700 gevende 686000 
en t moet nu den n l -
ken , of twee malen achte elkande den tweeden 

l : dit doende vindt men als naastbijkomende 

e e 29 . en dus voo  de e 3  29 
5 

of iS . 
Zeldzame zal bij de 1 en 2t gevallen tie noodzake-

lijkheid om de balken wijde  uit elkande te moeten 
leggen n s dit echte noodig en wil men den 
afstand van 50 . behouden, dan blijf t de g 
hetzelfde, met ileze wijziging , dat men voo  de 

1 g 3 

de g 5 : 

4: 7 het n 

 en voo  dc g 
1250 1 

2000 
neemt. 

men te bepalen hebben hoe ve  deze uit elkande

moeten gelegd .  moeten nu de -

e lengten de balken, en de belasting pe . 

van den , bekend zijn. 

n heeft nu tc n of de balken al of niet 

— de lengte tot hoogte hebben. s dit wel het geval 
20 
dan vindt men dien afstand als volgt : 

Nemen wij te e toelichting balken van iS bij 

30 , welke bij 540 . e lengte moeten 

dienen tot g van een , die niet 600 

. pe . belast is. 

n e dc tweede macht tie  hoogte 

van den balk met de  geeft 

18  30  30 = 16200. n t

dc tweede macht de e lengte met de zolde

belasting pe . Wij vinden  540x340x600 

gevende 174900000 n deelt nu tie gevonden 16200 

doo  174900000. n vindt dan ' — e dus ge-
1749000 

vonden k t men met 800000 Wij 

als kleinste 

;. het -—— de belasting nemende, voo3 1 (100 

59.  nu het noodige gegeven om, wan-
nee men geheel j in de keuze de afmetingen van 
de n is, deze te bepalen, en dit voo  alle 
gewoonlijk e gevallen. t kan echte

, tlat men balken van gegevene afmetingen 
ten e beschikb aa heeft, zoo als tlit bij -
wingen van bestaande n dikwijl s . 

j dienen wij de aandacht te vestigen op eene 
omstandigheid die maa al te dikwijl s -
zien. Zee dikwijl s ontmoet men in oude gebouwen 
balken die zoodanig belast , dat n eene 
blijvende g is op te . e balken 
zijn of t geweest, of doo m zoodanig 
in t , dat de gewone belasting die 

g heeft . t is niet gemak-
kelijk tc beslissen welke hie  de e k is 

e beslissing is echte niet noodig, daa toch -
lijk e balken, voo  zwaa belaste , eigenlijk niet 

t moeten . 

t men balken van bepaalde afmetingen, dan zal 

. ,, . 162x800000 '2x8oo , 

1749OOO 1749 

geheele quotient 70 . ; en tlit is mi tic afstand 

p de balken moeten gelegd . e stijf-

heid is buiten kijf voldoende omdat = 27 minde
20 

dan de hoogte 30 de balk is. 

Vindt men bij tleze g de balksafstand 

minde en wel k minde dan 50 . dan zullen, 

de gewone inmetseling tie  balken toepassende, tleze 

ongeschikt voo  het k zijn. n dient dan de-

e te wijzigen in voege als wij late  bij tie be-

handeling van mee zamengestcldc n zullen 

opgeven. 

Geeft de dus ingestelde g een balksafstand 

die te t valt, dan zal men tleze eenvoudig tot de 

t toègelatene moeten . 

60. s de hoogte de e balken minde dan 

^ de e lengte, dan kan het pas gegevene 
t niet mee dienen. 

Stel de balken van ons e geval n 20 bij 25, 

en dus 25 minde dan 540 Wi 

digen nu tic e macht de hoogte met de balks-
, dus 25  25  25  20 gevende 312300. n 

t nu  de c macht de lengte 
met de belasting pe . van den , this 540x540 
 540x600, gevende 944784000110. n stelle nu het 

, . 312500 n -
9447 8401

of *  welk . 
946784000 

2 ' geeft. t n -

menigvuldige men met het standvastige getal 16640000 
, 25x16640000 , . ., , . 

gevende J —-— ol a 55 , en tleze 1- 1111 de 
772272 

afstand p de balken moeten gelegd n (13. 

[3)  wij 

 V — 8 o J l  5 0 X 1

10000 
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6 l . t bezigen van n n balken is 
voo  vele e gevallen hie  .aan te bevelen. Wij 

n aan de n balken j te beschouwen als 
alleen den t , en bijkomende -
tieve n welke in n zin het -
mogen , buiten g te laten. 

Op vijfvoudige d e en eene buiging van 

de  lengte toelatende, moeten deze balken — die
21 500 

lengte tot hoogte hebben, j wij dan op den
m doelen. 

van den , die wij op 0,8 . aannemen. Onze 
t dan 6—0,8 of 5, 2; en wij 

vinden 20 X 20 X 20 X 5,2 of 41600. 

t gevondene getal 63888 zal men nu met 41600 
te n hebben; men vindt dan 63888—41600 
of 22288. 

t getal t men met 256, gevende 
256x22288 of 5705728. n t nu den 

e macht de e lengte,  wij 500 
. nemen, met de belasting van den zolde pe . 

Wij hebben dan, die belasting 600 . stellende, 500 
Zijn e  nu geene omstandigheden welke eene afwijking x 5 Q O X s o o x QOQ 0 f 7500000000. 

Van dit getal laat men nu de zes e s n noodig maken, dan kiezc men uit de t 
e balken van dezen m die, n de 

e hoogte het naaste bij de  lengte 

e stelden wij  voor  afzonderlijk beschouwd te worden. 

t men nn b : h — 5 : 7 dan wordt de formule 
— en hieruit h oplossende vindt men h —7  r 1 

400 
Voor  de verhouding 4:7 is de formule lvm \/ i en voor 
de verhouding 

3 P 5 is zij  h = 1/ i-i- .  240 
Uit de formule — 

500 
a l G 

l» 

130000 1 h 3 
X  volgt, 

voor  1' stellende > waarbij  G de zolderbelasting per - over 10000 r 

de balksafstand is, — — 1» a l G 
X 

10000 
500 32 ~ 130000 bh3 

Verandert men den balksafstand a in a, en bh3 in b,h/

s dan 

wordt deze formule - i — - -  y - r-r-7 X * G 500 32 130000 bh' 10000 
en hieruit wederom a: a, — h 3 : h/3. 

1664bh' Uit dezelfde formule volgt ook nog a

Zetten wij  nu in deze formule 

0,0001 -
htereenvolgens b = 

b — - i -h en b — 3 h dan kan men daaruit en uit de 7 5 
voorgaande formulen dezer  noot gemakkelijk de voorschriften 

afleiden welke in de Jij 54—56 gegeven zijn. 

komt. Wij hebben nu de afmetingen van de balken 
bekend en gevolgelijk eenvoudig te bepalen, hoe ve
deze uit elkande moeten gelegd . 

Wij n hie m twee gevallen name-

lijk , dat j de hoogte de balken minde dan — 

de  lengte is, en dat j die hoogte mee t 
of n gelijk is. 

62. n het e geval, tlat wel het mcnigvtildigst, 
zoo te zeggen altijd zal , moet de afstand de
balken zoodanig gekozen , dat bij de belasting 
welke zij te n hebben de stijfheid voldoende blijft . 

n vindt voo  dat geval dien afstand als volgt : 

e e macht de balkshoogte welke wjj, een 
bizonde d kiezende, n 22 . te zijn, 

e men niet de , . zijnde, 
en wij vinden dan 22 X 22 X 22 X 6 of 63888. 

Nu neemt men de e macht de hoogte tusschen 
de flensen welke wij 20 . stellen, en t 
men deze met de d met de dikte 

weg en heeft dan 7500. t  gevonden getal 
570728, deelt men nu doo  dit laatst gevondene en 

vindt dan J / of 77 . 7500 " 
Was de zolde belasting 800 . pe  geweest, 

dan had men 57 . voo  den balkafstand gevonden. 
t volgens tleze g de balksafstand te 

, dan zal men balken van e afmetingen te 
kiezen hebben, of zich de g moeten n 
aan de balken een t van n te 
geven. t behoeft eigenlijk niet gezegd te , 
dat men het e zoo g mogelijk doet zijn, 
en m e balken aan het gegevene -

t te toetsen heeft. 14) 

6% t het dat de balksafstand al te klein t 
bij k van e afmetingen, hetgeen wel 
hoogst zeldzaam, zoo imme het geval zal zijn, dan zal 
men zich voo  die geheel exceptioneele gevallen dien 

n afstand moeten . 

Wij dienen j nog te n aan de mogelijk-
heid van gevallen, , zoo men in geene e 

e balken wil , zich met e balksaf-
standen dan 50 . moet , aannemende dat 
men houten balken n wil . t zal nu alleen plaats 
hebben bij k e e lengten, en 
eene zee aanzienlijke . t e  nu 
gelegenheid de e lengten te , 
en kan dit zonde e n op te n ge-
schieden, dan t dit boven de al te e balks-

14) e formule welke tot grondslag van het voorschrift in 

jj  62 gegeven diende is: P — 8 ' ' ' 'V ' x 800. 
b n 1 

Uil deze formule volgt b, h, b/ h, en 1 in c.  uitdrukkende, en 
alG g bh3 — b,h,3 

10000  li 1 
bh 3 — b, h/ s 64000000 

a de balksafstand zijnde 

en hieruit vindt men a
li l.' G 

1 

 800 

t geval, zoo te zeg-voor  het geval dal h — of > — — '21 
gen nimmer voorkomende, is niet bizonder  behandeld, liet 

J_ 
21 
| l a l G 10000' 

tweede geval waarbij  h <C 

mule 

500 
= 7= X 

256 X (bh3 — b,h,3) 

1» G 
hieruit vindt men a — 

1000000 
de voorstelling van het gegeven voorschrift. 

heeft tot grondslag <le for-

X 

tleze is nu 

2000000 tbh3 — b,h/' 

41 

afstanden de , dewijl doo  deze het k 
inmetselen de balken d . 

64. Zijn de e lengten aanzienlijk , 
en n de n op de gewone wijze gelegd, 

j te zwaa van afmetingen, dan moet men tot 
e n de toevlucht nemen, en deze kun-

nen ook nog wel om de will e van de g 
aangewend , in die gevallen, j het geop-

e bezwaa minde t is. 
Onde deze komt in de e plaats in g 

de bebalking met - en . Wij zouden 
om de zee ongeschikte belasting dei n n 
tot deze , in e gevallen dan die de

e noodzakelijkheid, te besluiten. Zullen wij echte
eene voldoende stijfheid in de balken hebben, dan 

n bij aanzienlijke belastingen de hoogte-afmetingen 
de  balken al spoedig zee aanzienlijk. Nemen wij b. v. 
eene spanning van 800 c  , dan is ^ van deze 40 
c. . Nemen wij nu aan dat de balken 50 . uit 
elkande liggen, en de zolde niet 800 . G. pe " be-
last is, dan t de belasting van één balk 3200 . 
Stellen wij nu de g van den balk tusschen 

e en hoogte als 5 : 7, dan t de balk d 
29 . n zal dan bevinden dat dezen balk a 
4040 . veilig kan , en dus de balksafstand in plaats 

van 50 kan n of - maal 50 of a 62 , 
8 4 

en men heeft dan zeke eene zee e bebalking. j 
nog e spanningen en e belastingen -
valt men in de onmogelijkheid, de gewone wijze van 
bebalken toe te passen. e g de balken 
welke, zal men met e afmetingen volstaan kun-
nen, moet nu de e lengte , en dit 
kan geschieden doo  de bekende

 e  komen echte gevallen voo j deze 
niet kunnen gebezigd . 

j deze e komt de belasting nee op de 
n en doo  tusschenkomst van deze op enkele 

punten van de . e belasting' kan hoogst 
aanzienlijk . Stellen wij ons de n bij 
een gebouw van 7 . inwendige wijdte, . uit elkande
* e üggen, dan is de g op 800 . pe

2 stellende, de last die op een k t
 of dus 11 g , en deze is nu nog gunstige

d dan men ze in d zoude moeten 
, omdat de belasting niet volkomen gelijkmatig 

ove  den balk d is, doch slechts op enkele 
punten van dezen . e belasting is zoo 

, dat een balk op de gewone wijze gelegd afme-
tingen zoude bekomen die in n zin -
baa te achten zijn. 

n moet nu kunstmiddelen aanwenden om n 
te , zoo men ten minste t eene hout-

e wil . e middelen zijn, of eene kunstmatige 
g de e lengte, of eene samenstel-

ling van den k uit e stukken, j 
en de noodige stijfheid en het noodige n 

n . 

Een de eenvoudigste middelen tot g de
e lengte, is het plaatsen van n of 

. n tegen de plaatsing van deze geene 
locale , dan is dit middel zeke eenvoudig en 
afdoende. Zijn de n k hoog, 
dan kunnen die s eene aanzienlijke lengte beko-
men, en dus aan het beoogde doel van g 
de e lengte voldoen. 

65. Nemen wij de e stelling de s 
volgens den 3, 4 en 5 steek aan, dan bestaat al heel 
ligt de mogelijkheid de e lengte niet 2 . 
of 200 . te . Wij kunnen dan b. v. eene 
spanwijdte van 7 . hebbende, de lengte van den 

j k al ligtelijk op 5 g , en liggen 
nu de n 2 . uit , dan is de belas-

j  lasting op deze a 2 x 5 X 800 of 8000 . 
Stellen wij dat de n 50 . van midden 

tot midden uit elkande liggen en de n van 
deze de totale spanwijdte in 14 deelen . 
Stellen wij  dat boven het midden de -
steuning van elk l een e komt, dan 
is het aantal n die op den k tusschen 
de s e in het geval van ons gekozen 

, 6 minde dan het totale aantal -
balkjes, de s mede . t getal 
is dus 9, namelijk 15 — 6. e belasting op een de
. . . . . . . . 200 X 50 x 800 c „ s is nu of 800 , en 

' 10000 " 
dus die van allen te zamen 7200 . Om tleze belas-
ting op de 9 e punten tot een gelijkmatig -

e g te , e men de totale 
belasting 7200 met het aantal s d 
met 1, en deelt het dan komende t doo  het 
aantal . Wij vinden, dit , ?- i - -ï 

X 7200 of 8000 . t kost nu geene moeite de 
n zoodanig met de s te n 

dat wij de , doo  deze gegeven, als ge-
middelde tusschen eene eenvoudige g en 
eene volkomcne bevestiging mogen . 

Stellen wij nu om in geene e afmetingen 
te vallen dat de hoogte 45 . zal zijn, dan vinden 
wij de e als volgt. 

n deelt het t de gevondene g 
e belasting met de e lengte tusschen 

de , doo  100 malen de tweede macht de
hoogte. t quotient geeft de e . 

Wij hebben m in ons d 500 X 8000 of 
4000000, te deelen doo 100 X 45 X 45 of doo
202500. n wij deze deeling uit dan vinden wij 
voo  het quotient zee nabij 20, en wij zouden dus 

n van 20 bij 45 c  moeten hebben. 15 

15) e formule voor  den enkel ondersteunden balk is: 
bh» 
61 

bh" 
 8 X X 60; die voor  den bevestigden balk 

 12 X 

P = 10 X 

bh2 

61 
 P 

X 60. gevende gemiddeld 

100 bh" welke nu tot het 

gegevene voorschrift voert. 

Bouwkundig Tijdschrift. . 
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66. E  ligt nu in het gekozen d noch ten 

aanzien de gebouwswijdte, noch ten aanzien de belas-

ting iets . Wij hebben ons slechts een -

zolde voo  te stellen, n men den zolde doo

geen t n kan, omdat bepaalde 

locale omstandigheden dit , dan heeft men 

s het doo  ons gekozene geval. 

Nemen wij voo  de k e e 

g 45 . aan, dan zoude men met de 

e mede tot 45 . kunnen gaan, en de -

balken zouden dan tol zelfs — of 24 malen
20 ' 

uit elkande kunnen liggen, of bij dc gestelde wijdte van 

het gebouw en de g een afstand van 4,5 . 

of 450 . kunnen hebben. n denke nu echte aan het 

e gewicht e de n op de n 

zouden , te  plaatse waa zij n hun steun 

vinden. Wij achten het d bij zwaa belaste zol-

: 1°. zonde noodzaak deze e tc volgen; 

2°. om de afstand de , zoo men tot dien 

l n ,  dan 2,5 hoogstens 

3 . te nemen, en 3°. om bij e belastingen 

na te laten dc einden de n te doen , 

op gedeeltelijk in den muu gemetselde stijlen. j zee

e belastingen achten wij het nuttig langs de n 

n te plaatsen en de n op de 

deksloof van deze te doen , p zij dan doo

beugels of e n stevig moeten -

bonden . Wij moeten ons om de will e van het i 

bestek dat wij ons , van e be-

schouwingen aangaande die n onthouden, en 

deze aan den  van e n -

laten. Wij wijzen dan ook alleen op de beginselen die 

e  toe , p bizonde den aandacht te vestigen. 

e dus e stijlen, de s opnemende, 

beletten de schadelijke zijdelingsche , welke 

deze op de n n ; en ook in dit opzicht 

zijn zij, dewijl k in e kan 

d , alleszins aan te bevelen. Wij komen 

, bij een de volgende gedeelten van ons opstel, -

bij wij de afmetingen de n behandelen, van 

zelve op . — e n n in den 

toestand de n zooals wij deze voo  zwaa

belaste s in afmetingen bepaalden. n ons -

beeld was de lengte de n 200, en

afstand van midden tot midden 50 . Een deze bal-

1 1 u i . 2 0 0 X 50 x 800  „ 

ken is alzoo belast met of 800
1000 h 

..... , 7 x 800 x 200
Wij hebben nu =  2800, en t 

400 
den n l , vindt men voo

de hoogte a 15; en de e t dan 11 . 

67. E  kunnen e geheel e ge-

vallen , en onde deze dezulke, j om 

bepaalde n de n zee wijd, b v. 3 . uit 

elkande moeten liggen, en de wijdte de spanning ge-

d met eene zee e g e 

afmetingen van de n noodig maken. n nu 

eene e g van de e 

te  plaatse van de ligging de n geen bezwaa

geven, dan bestaat de mogelijkheid n te n 

zende in bovenmatige houtmaten te , en wel 

doo  de n zamen te stellen uit twee balken 

met eenige , doo  tusschenkomst van 

bouten en klossen op elkande . e klossen 

kunnen  op n ove  de balken gekeept 

n en de n eene diepte van 3,5 a 4 . 

. Zij moeten met g en dicht sluitend 

t . t n van zoodanigen 

balk hangt af, zoo van de afmetingen de zamenstellende 

balkstukken als van de opengelatene e tusschen 

deze, welke wij echte bij eene toepassing zouden aan-

n gelijk aan de hoogte van elk de balkstukken te 

nemen en tevens de klossen van eikenhout en -

kant in e te kiezen. 

Om dc afmetingen van zoodanigen k te be-

palen, zullen wij m een bepaald d kiezen. 

Stellen wijde wijdte van het gebouw 7 . of 700

de afstand de n 300 . en de belasting 

pe 2 van den zolde 800 , dan vinden wij n 

700 X 300 X 800 
k belast met of 1 5800 . 

den n , dus 
.. 21 X 

uit — 

Zeke eene e balksbelasting. 

n vindt nu, wannee wij de g 5 : 7 

tusschen de e en hoogte van de zamenstellende 

balksdeelen aannemen, de afmetingen van deze doo

de volgende . 

n t de belasting 1 5800 met de -

e balklengtc 700, en t dan 15800 X 700. 

t t neemt men 21 malen, dus 21 x 15800 X 700. 

t deelt men nu doo 10400, en t uit het quotient 
5 boo x 700. 

10401) 
Wij vinden voo  dat t 22333, 0 1 1 t den 

n l , nagenoeg 29. e 

zamenstellende balkstukken hebben dan voo  hoogte 

c x! 20 
22 . en voo e — of nagenoeg 21 . 

e totale hoogte van den dus zamengestelden k 

t dan 3 x 29 of 87 . en de afmeting de klossen, 

bij n van 3 . diepte, 35 bij 35 . e 

afstand van deze klossen van midden tot midden kan 

gesteld n op het dubbel, of 70 . e bouten 

welke de stukken n neme men 3 . middellijn 

e bouten kunnen zijn . 16) 

16)

 X
3>-

 =  X
 1 . 
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68. t men in het zeldzame geval tot eene 

e e te moeten besluiten, dan is het 

echte te n de n te n doo

- of , uit geklonken plaatijze gecon-

, dewijl toch n balken van voldoende 

afmetingen in den l niet te n zijn. 

Om nu ook van deze de afmetingen te bepalen, be-

bediene men zich van het nu volgende . 

l de e bij gebouwen tot den 

opslag van n bestemd, meestal zoo klein mogelijk 

genomen , ten einde de gelegenheid voo  dien 

opslag zoo t mogelijk te maken, en niet tevens de 

kosten van den opbouw  te doen zijn dan vol-

t noodig is, dient men de hoogte, die men aan de 

n k wil geven, g te be-

palen. e e de flenzen neme men in iede geval 

genoegzaam, 0111 een e g de -

balkjes te , en dus allicht 20 . 

 Naa mijne zienswijze is het gepast hie

den  te n doo  dien d 

in fig. 16. e balk heeft geenen , 

doch twee zijplaten met halve boven- en be-

» nedenflenzen, n de boven- en bene-

Fig. 16. . denplaten i k en l m n zijn. j 

zee e belastingen en aanzienlijke spanwijdten kan het 

nu n dat men i k en 1 111 uit e op 

elkande gelegde platen moet doen bestaan. e e 

ab de flenzen moet nu zoodanig wezen, dat genoemde 

plaat of platen, naa n kunnen geklonken . 

j dit , op geene - of stoomdichtheid 

te n hebbende, kan men de dikte de klinkbouten 

stellen op 2 , j dan de dikte de op elkande

te klinken platen 1 . t gesteld. e afstand van 

het midden de bouten tot den buitenkant de flens 

neme men niet , dan 2,5 . en de geheele 

 4,5 of 5 . Stellen wij 5. s nu de 

e de platen mede , dan blijf t voo  de 

e e de holte tusschen deze 8 . 

Nemen wij deze gegevens aan, dan is de bedoelde l 

de , ons gekozen d aanhoudende, 

als volgt. m is de belasting welke de k 

te n heeft, 16800 . Nemen wij nu aan, dat 

dc balkshoogte zal zijn 50 , en deze neme men 0111 

in iede geval m de noodige stijfheid te hebben nimme

minde dan i de e lengte, minstens — van 

deze,  men dan tevens op eene vijfvoudig zeke

n t 

e e macht van deze hoogte, zijnde in ons geval 

12500, of 50 X 50 X 50, e men met 

56000, eigenlijk met 5600 malen de halve aangenomen 

e 20. t geeft nu 7000000000. 

 afmetingen  bij  zijn t niet buitengewoon,
het gekozene d toont dan ook voldoende aan, dat men 
in geval van noodzakelijkheid, op deze wijze  voldoend -

n voo de n kan bekomen, zonde tot -
of n de toevlucht te nemen.  aanzienlijke 
totale hoogte maakt een omzien naa de voldoende stijl beid ten 
eenemale . 

s e men het d de

belasting t met de aangenomen hoogte en dan met 

de e lengte van den , alzoo 3 x 16800 

X 50 X 700, gevende 1764000000. 

t getal e men nu van 7000000000, men vindt 

dan 7000000000 — 1764000000 of 5236000000. 

t dus n l deelt men nu doo 50400, 

gevende 523^oooo  103889.- t getal 50400 vindt 
504 

men doo  de e de bovenplaat of 20 . tc -

, met de gezamenlijke dikte de beide op-

staande platen, ende  l8
 of 18 en nu i s X 5600 

het getal 50400. 

t e men nu den n , en 

men zal voo  dezen vinden m 47, of nagenoeg 48. 

n wij nu eindelijk van dc aangenomène hoogte 

de gevondene e hoogte af, dan vinden 

wij 50—48 of 2, voo  de dikte de boven- en beneden-

platen te samen, en dus voo  elk 1 , zoodat eene 

enkele plaat hie  voldoende is. 17) 

69. n vele gevallen en wel in elke waa n geene 

e locale omstandigheden , t men 

de balklaag van eenen zwaa belasten zolde doo  een 

- of , en bij zee aanzienlijke 

wijdten de gebouwen doo twee van deze. t hangt 

geheel en al van de , en de -

e houtmaten af, hoe t men de e 

lengte de n of tien afstand van het midden 

van den k tot aan den zijmuu  kan nemen. Wij 

n als n  te stellen 6  of 

600 , en dan nog slechts in dc gevallen, j 

het plaatsen van mee n n 

zoude geven. 

Wij zullen ons t bepalen tot de gevallen 

j men zich uitsluitend van houten balken bedient. 

All e uit e stukken zaniengestelde e balken 

n wij ten stelligste, dewijl de soliditeit van deze 

17)

 = bhs - (b-d) (h-d,)» x 7 0 0 ] 

 flenzen,
 —

1  5000 X — - h , 

 flenzen

 het
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voo  een t gedeelte van de g afhangende, 
altijd eene d nalaat, welke tot ongunstige 

n , hie  de e gevolgen 
zouden kunnen geven. Wij hebben in de e 
afdoend e hulpmiddelen, welke e kunst-
zamenstellcn, in onzen tijd nutteloos maken. 

Wij houden ons ten aanzien de , aan 
den , dat deze, in iede geval waa dit mogelijk is, 
50 , of , uit elkande gelegd n 
en de g van deze meenen wij in geen geval 
te moeten , zijnde de noodige n 

 gegeven. 

70. Wij beschouwen de balken als, uit een stuk te 
bestaan, of ten minste zoodanig gekoppeld te zijn, dat 
wij deze als uit een stuk bestaande kunnen beschouwen. 

t doende, en de belasting van een' n balk 
d hebbende, zal men zoo e  een enkel -

of t aanwezig is, dit moeten beschouwen 

als  die  belasting te , zoodat op elk de n 

16 
van deze t 

Naa aanleiding n laat zich nu gemakkelijk be-
n hoe t de k is, welke op den k 

van het gebindt t uitgeoefend. 

d men b. v. eene spanning van 11 , dan was 
bij 50 . balksafstand de n en eene belasting 

 50X 800, 

van 800 , dc belasting op een balk -

of 4400 . n t nu op den k 
g X 4400, of 2750 en op elk de , 825 . 

71. Zijn e  twee n aanwezig, en is de 
wijdte van het gebouw  in e gelijke deelen 
gedeeld, dan is de k die een k uitoefent op 

elk de n van de balksbelasting en op elk 

de n — van deze. 

t is naa mijn inzien noodig den n k 
welke de n , hie  aan te nemen. 
Niet altijd zal deze juist zoo t zijn, als hie t 

, doch hij kan tot dit e stijgen, en 
moet m als k bestaande beschouwd . 

s uit den d de zaak is de e belasting van 
zoodanig gebouw voo  zoo veel deze op de n 

, slechts op k kleine n de
g . t men nu met niet volkomen 

vaste n tc doen, j men echte nog 
geene g noodig acht, dan moet te  bepa-
ling de e van den aanleg de penanten wel 
degelijk op de e n d . 

t l kan zee aanzienlijk zijn. Stellen wij b.v. 
een gebouw van 10 . wijdte, houdende vie , 
elk met 800 . pe * belast. Nemen wij aan dat 
de standvinken 3 . uit elkande staan, dan t op 
een zolde tusschen twee standvinken 10 x 3  800 
of 24000 . e k is voo  de vie s tc 
zamen 96000 . e men nu dat dc k 

n de helft , dan had men op deze en dus 

op elke standvink 48000 . l men op | -
8 

nende 5  96000 of 60000 . heeft; en het l 
O 

is zeke nog al van belang. 
j eene gebouwswijdte van 16 . en de g 

de  balken doo  twee , is bij s 
gelijke g de last op de vie n 
tusschen twee standvinken, en dus op elk van deze 

, 16 x 3  800 x 4 of 153600 . 
Gewoonlijk t men nu, dat elk de balken met 
g- de belasting op de n en met 1 van deze op 

elk tie n . n heeft dan op elke stand-
vink een k van 51200 , deze t nu echte
11 

30 
X 1 53600 of 56320. e g is hie  wel 

k , doch nog altijd t genoeg om 
in g gehouden te . 

Ook bij de n moet e  op gelet n 
dat deze hevige n dc paalkoppen niet in dc 
kespen enz. doen n Wij mogen aannemen 
dat de e de g die hie t toegestaan, 
35 g e 2 is. d men nu, zoo als in ons e 

, eene k van 60000 . en stonden e  9 
palen onde den penant, dan , aannemende dat 
elke paal even k t is, de k op e paal 
60000 

of a 7000 , de e van den paal-

kop moet nu of 200 2 hebben. e -
' 35 

komstige middellijn de palen vindt men nu doo de 
volgende . 

e benoodigde e 200 t men 
met 28 en heeft dan 5600. n deelt dit t doo

22 en heeft dan 5°o° ( ) f ongevee 25?, n de -
22 

l die men nu t te n heeft 16 is 
Wij zien , dat de paalkop niet zee t voo
dit geval behoeft te zijn. Wij zouden echte den , 
gesteld op 35 . pe  , voo  alle d en om 
mee g te houden van het onvolkomen n 
de  geheele , n op 25. Wij hebben 

dan 7000 of 280 . noodig voo  den paalkop. e 

28  280 
g geeft nu—— of ongevee 357. 

t den l e vindt men nagenoeg 19 . 
j het bepalen van het aantal palen dient p 

d te ; l ook ingeval men e cn 
en m k dunne palen voo  het k 
behoeft. 18) 
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72. t valt k voo  dat , n de 
balken doo n d , e 
van gelijkmatig belast zijn, en het is van belang, met den 
invloed van dat e de belasting op de balken 
en de steunpunten van deze, ten minste e bekend 
te zijn. Voo  de bepaling de balksafmetingen gaan wij 
van eene e belasting uit en de dan e 
afmetingen zijn ook voo  de gewoonlijk e 
gevallen voldoende; e  kunnen echte e -

n noodig zijn om het schadelijke de invloeden 
p wij doelen te . E  kunnen b. v. gevallen 

bestaan j de n de  dus e 
balken in plaats van , doo de belasting 
opgelicht , en heeft e  nu eene e -

g van toestanden bij deze balkeinden plaats, dan is 
het noodig de g n zooveel mogelijk te 
beletten, j dan niet moet n , dat die 
wisselingen dikwijl s d gaan met de g van 

n die niet alleen , maa ook schokken 
n welke, j gelaten , hoogst nadcc--

li g ook voo  de n en voo  de stevige g 
de  balken zijn kunnen. 

73. e afwisselende belastingen welke in de hie  be-
doelde gevallen , n eene te e -
scheidenheid op,  om op mee dan enkele gevallen te 
kunnen wijzen. — e e  echte dat 
men ten minste van die invloeden bewust is. — 

Stellen wij het geval dat men een balklaag heeft die 
een , met behulp van een d , 

j de standvinken 300 . uit elkande staan, 
dat  de totale wijdte van het gebouw 1000 . is, 
en de g 800 . pe a . . Nemen 
wij het geval dat die zolde tusschen twee standvinken 
slechts s belast is, dan zal de e ons n 

dat de muu  bij het belaste gedeelte van den last 

t en de k ' ° e geven te zamen -? 
16 10 

en daa de belasting toch niet mee dan ~ zijn kan, 

ontstaat de e k op den k uit eene 
, die de balkeinden in den muu  naa den kant 

van den onbelasten zolde t te ligten, hetwelk 
nu doo  de g de muu  van die zijde 

belet , en welke , -L zijnde, op den 

k g . e k op het belaste -

 500 x 300 x 800 v  ,, 
vak is nu 3 J . of 12000 . 

t -g n is 750 . en met dit n 

t nu de belasting de gezamenlijke balkeinden bij 

den muu naa de onbelaste zijde op te ligten. 19) n 
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er  in zoodanig pakhuis nu gedurige veranderingen van 

belastingen plaats en gaan deze van schokkende bewe-

gingen vergezeld dan wordt na deze verklarin g het ons 

Eytelwij n geelt voor  de drukkin g op den moerbalk van het 

hier  bedoelde primitiev e geval ,  —Jl  — ^ i . ^. 

het oneindig kleine 

^ ( 3 -

Stellen wij  nu wederom dat op den afstand 

G 
gewicht G dx drukt , dan is 

of dH, = ( 3 . r J x _ + 1" V ' | ; dus 
 f 

= ^ ( 3

G 

i'Va ) — 

G 1 ( 4 -

Gl en dus P. 

P — ' ° P, alzoo ook iZ  4 " 

d men ook nu de integraal tusschen de grenzen  cn j ge-

nomen, dan had men gevonden  1. e waarde van 

de integraal 

alzoo is 

en G  hier 

4 Gl. Voor  wordt deze 

l V
12 of G l = K  Gl, 

| G l =

 P zijnde, is '  = r i 8 of |Z. 

Wij hebben nu wederom ' zzr

132 Gl, cn omdat Gl zz:  P is wordt dit U? P 

SZ, Gl 

Nu is  + . -f-  = P = P, en alzoo 

| a p + , = i i 8 

t zal niet noodig zijn hierbij  meerdere andere gevallen te 

voegen, dewijl men de integralen slechts tusschen de overeen-

komstige grenzen nemende, voor  ieder  gedeeltelijke belasting op 

zeer  eenvoudige wijze den druk op den muur- en moerbalk kan 

bepalen, en dus ook de mogelijkheid van een tegengestelden druk 

op de einden bij  den verst afgelegen muur  kan onderzoeken en 

in waarde vaststellen. Voor  de praktij k is dit minder  noodig. 

s men toch van de mogelijkheid van zoodanigen negatieven druk 

bewust, dan volgt van zelve, zoo als reeds in den tekst gezegd 

werd, de noodzakelijkheid, zich daartegen te wapenen, en dit kan 

eenvoudig geschieden door  bij  de muren de balklagen der  onder-

scheidene verdiepingen met elkander  in verbinding te brengen, 

daar  het toch tot de hoogst zeldzame omstandigheden te rekenen 

is, dat de gedeeltelijke ontlasting juist tegelijk voor  alle zolders 

bij  onmiddelijk boven elkander  gelegen zoldervakken zal voor-

vallen. Vooral voor  de bevestiging op, en de verbinding van 

kr e pele balken met de raveelbalken moet ook wel degelijk op 

deze omstandigheid gelet worden. Wij  herhalen, dat niet altij d 

een dadelijk gebrek aan draagvermogen bij  de balken de oorzaak 

is van verstoringen, die nadeelig, zoo niet zelfs gevaarlijk op de 

soliditeit van het gebouw kunnen werken. 

of  — JL p. 

H  S)* 
e integraal tusschen de grenzen  en £  nemende, en 

bedenkende dat dan Gl  P is, hebben wij '  = 

 '

Nemen wij  nu  en ' voor  dit geval te zamen, dan hebben wij : 

 + "  )  = i-o P . - "us den 

druk op de andere muur "  stellende, is  + ' -f-

duidelijk , hoeveel de muren daarbij  kunnen te lijden 

hebben; en hoezeer  het noodig kan worden hiertegen 

voorzieningen te nemen.  is inderdaad niet genoeg 

blindelings de opgegevene formules voor  het draagver-

mogen te volgen, en zich dan op het voldoende zekere 

der  constructie te verlaten. Omstandigheden als de nu 

genoemde, moeten niet buiten rekening blijven en kunnen 

wij  ook al niet met juistheid ten alle tijd e de grootten 

der  hier  werkzame invloeden bepalen, dan is het reeds 

genoeg daarvan bewust te zijn, ten einde daartegen 

gepaste maatregelen te nemen. Scheuren in muren, plaat-

selijke verzakkingen zijn mij  meer  dan eens voorgekomen, 

waarvan ik in het voorbijzien van die noodige verzeke-

ringen, de oorzaak meende te moeten zien. Wij  zouden 

gaarne meer  van hetgeen de theorie hier  inderdaad in 

den volsten zin des woords ten beste geeft, willen behan-

delen en aan berekeningsvoorschriften willen onderwerpen. 

Wi j  kunnen dit echter  moeijelijk om de ingewikkelde 

daaraan verbondene berekeningen. Voor hen die met 

de theorie vertrouwt zijn is in de bijgevoegde noot de 

vereischte handleiding hiertoe gegeven, en buitendien is 

de zaak voor  dezen te eenvoudig om zelfs de gegevene 

en nog nadere toelichtingen te behoeven. 

74. Wij  gaan nu over  tot de bepaling der  dwarsafme-

tingen van de moerbalken der  onderslags- of moerge-

bindten, en beginnen met het geval dat de zolderbalken 

in het midden door  een enkel zoodanig gebind onder-

steund zijn. 

s nu de zolder  gelijkmatig belast, cn is ons de grootte 

van de zolderbelasting per  . bekend, dan kunnen wij 

zeer  gemakkelijk berekenen hoeveel drukkin g de moer-

balk op elk gedeelte tusschen twee standvinken te lijden 

heeft. 

Stonden die standvinken b.v. 3 . uit elkander, was 

de binnenwijdte van het gebouw 12 , en de be-

lasting per 2 . van den zolder  900 . dan druk t 

op ieder  zoldervak, van muur tot muur  doorloopende, 

3 x 12X900 of 32400 . e moerbalk moet nu gere-

kend worden met i van dien last gedrukt te zijn, dus 

met | -  32400 of 20250 . 
8 

n nu de zolderbalken 50 . van midden tot 

midden uit elkander, dan kunnen wij  het aantal zolder-

balken stellen op 5, en elk van deze belast met— van 
6 

20250 of 3375 . Wij  moeten nu -5——1 x 20250 

of —  20250 als regelmatig over  den balk verspreide 

belasting in rekening brengen, dus 24300 . -

belasting is hoogst aanzienlijk en wanneer  door  de kar-

beels de vrijdragende lengte der  moerbalken niet ver-

kort werd, zoude deze zeer  aanzienlijke afmetingen 

moeten hebben. Nemen wij  de moerbalken, wat breedte 

en hoogte betreft zoodanig, dat de breedte minstens - -

der  hoogte van de standvinken bedraagt, dan zullen 

deze laatste in doorsnede vierkant genomen en van deze 
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dwarsafmeting zijnde, in geen geval kunnen doorbuigen, 

doch eerder  in elkander  gedrukt dan gebogen worden. 

Zoo als wij  steeds zien zullen is het te verkiezen de 

moerbalken geene meerdere breedte te geven dan de 

zwaarte der  standvinken, doch ook bij  verkiezing geene 

mindere, dns in ieder  geval niet minder  dan het ge-

1 
noemde Zij n nu de standvinken 300 . hoog, 

dan is — daarvan, 20 , cn wij  zouden aanraden die 
15 

standvinken en dus ook den moerbalk eene breedte 

van 25 . te geven. Nemen wij  nu deze maat voor 

de breedte van den moerbalk aan, dan zouden wij  in 

geval de karbeels de vrijdragende lengte niet vermin-

derden, de afmetingen van den moerbalk vinden door  de 

volgende berekening. 

e belasting waarvoor  wij  namelijk als in rekening te 

brengen vonden 24300, vermenigvuldige men met den 

afstand der  standvinken van midden tot midden, cn 

wij  hebben dan in ons geval 24300  300. e uitkomst 

deelt men door  100 malen de aangenomen breedte van 

den muurbalk , gevende na 100 X 25; en wij  hebben 

alzoo 2 43°°  3°° Q f  2q i6. t moet nu den twee-
25  100 

den machtswortel getrokken worden, om de ver-

langde hoogte van den muurbalk te verkrijgen. Wij 

vinden in ons geval daarvoor  54 . Wij  zouden dus 

een moerbalk van 25 bij  54 . in het gestelde geval 

behoeven. 

e afmetingen zijn te groot om niet naar  eene con-

structie om te zien die ons toelaat mindere afmetingen 

te nemen. e strekken nu de karbeels, die dan 

gelijktijdi g dienen om het schrankverband volgens de 

lengte te verzekeren. 

n geve de aansluitende dwarsafmeting der  karbeels 

altij d de breedte der  stijlen, tevens die van den moer-

balk, en neme de stijlen, waar  men dit kan, ten allen 

tijd e in doorsnede vierkant. 

75. s de afstand der  standvinken van midden tot 

midden 3 . of 300 , dan zouden wij  bij  zware 

belastingen, waaronder  wij  dezulke rekenen die 700 en 

meer . per 2 van den zolder  bedragen, de stand-

vinken in geen geval minder  dan 25 bij  25 . nemen 

en de moerbalk op 25 breedte bij  40 hoogte stellen, 

en nu hiernaar  de overeenkomstige vrijdragende lengte 

van deze bepalen. 

n bepale hiertoe de belasting van den moerbalk 

uer . lentrte. Wij  vinden hiervoor °P f g, 
 300 

t vermenigvuldigde van de aangenomene breedte 

25, met de tweede macht der  aangenomene hoogte van 

40 . geeft 25 x 40  40, dit neme men 100 malen 

en wij  hebben dan 4000000. 

t laatste product deelt men nu door  de gevondene 

81, en verkrijg t dan 4°°oooo q C n a g C n o e g 49383. 

O

t nu den vierkantswortel trekkende heeft men 

circa 222; en deze is nu in . de vrijdragende lengte 

welke de moerbalk kan hebben. 

s nu de afstand van de midden der  standvinken 

300 , dan blijf t er  300 — 222 of 178 voor  den 

dubbelen afstand van het midden der  standvinken tot 

daar, waar  het midden der  karbeels den onderkant van 

den moerbalk ontmoet. e enkele afstand is dan 89 

Wi j  nemen hiervoor  90. Van den kant waar  de stand-

vink het karbeel opneemt tot dit midden, hebben wij 

nu 90 — — z= 77,5 of 78 , voor  den 3, 4 en 5 

1steek moet nu hiervan het genomen worden; — geeft 

26 , en van den onderkant van den moerbalk tot 

aan het punt waar  het midden van het karbeel den 

genoemden kant van den standvink ontmoet, hebben 

wij  dan 4  26 of 104 . , terwij l op het midden 

gemeten, het karbeel dc lengte van 5  26 of 130 . 

heeft. 

76. Alvorens de gevallen te behandelen, waarbij  men 

andere voorschriften dan dat, hetwelk wij  in de vorige 

§ behandelden te volgen heeft, meenen wij  het verkies-

elijk te zijn de afmetingen der  standvinken en de 

daarmede verbonden karbeels te bepalen. 

t is duidelij k dat, wanneer  een stijl in de richtin g 

der  lengte belast wordt, er  tusschen de dwarsafmetingen 

van den stijl , en zijne lengte of hoogte eene zekere ver-

houding moet bestaan om een doorbuigen van den stijl 

te zien volgen. Gaat de kleinste dwarsafmeting een 

minder  aantal malen op die lengte of hoogte dan dat 

verhoudingsgetal aangeeft, dan zal de stijl eerder  ineen-

gedrukt dan gebogen worden. Wij  meenen te mogen 

aannemen, dat wanneer  de kleinste afmeting grooter 

dan ' van de lengte van den stijl is, men geene door-

buiging behoeft te vreezen. 

Wi j  kunnen nu in gebouwen, welke uit verscheidene 

verdiepingen bestaan, de standvinken of door  alle deze 

doen doorloopen, of uit onderscheidene stukken, elk van 

de overeenkomstige verdiepingshoogte doen bestaan. n 

het eerste geval kunnen deze echter  door  de constructie 

zoodanig aan de balklagen verbonden zijn, dat zij  voor 

elke verdiepingshoogte eene bizondere buiging zouden 

moeten ondergaan, voor  het geval dat zij  aan eene 

doorbuiging onderhevig waren. 

r  vallen de afmetingen van de standvinken, 

binnen de volstrekt niet moeijelijk verkrijgbare ; zoo za 

een stijl van 30 bij  30 . om ongebogen te blijven 

eene lengte van iets minder  dan 15  30, stellen wij 

14  30, dus 420 . kunnen hebben, en bij  de ge-

bouwen van den aard als wij  bij  de toepassing dezer 

constructie ontmoeten, is deze hoogte meer  dan die welke 

zij  daar  in den regel behoeven. 

77. e beweren wij  in geenen deele, dat deze 

afmetingen in ieder  geval voldoende zijn. Wij  dienen 

integendeel ons wel degelijk er  van te vergewissen, dat 

de standvinken met volkomen duurzame zekerheid de 

daarop wegende belasting kunnen dragen. Wij  meenen 

die belasting niet verder  te moeten doen gaan dan 

60 . per "  ; en nu moeten wij  hierbij  wel degelijk 

in aanmerking nemen, dat de onderste standvinken niet 



a l l e en den k van d en , welke zij onmid-
delijk , maa ook die van de n 
gestelde n te n hebben. n wij 
b. v. een gebouw van O . wijdte, belast met 800 . 
pe 2 van den , en n e  in dat gebouw 4 
zulke belaste s aanwezig, l elke balklaag ge-
steund d doo een , n de stijlen 
3 . uit elkande staan, dan is de belasting op een 

k tusschen twee standvinken ove de geheele 
e van het gebouw , 3  10  800 

of 24000 . 

Elke standvink is nu belast met £  24000 of 
8 

15000 . e welke dt n bovensten zolde , 
nu 25 bij 25 . afmeting gevende, is de -
inhoud 625 2 , en dus kan die standvink veilig -
gen, 60  625 of 37500 , en j kan de hoogte 
gaan tot zelfs 15  25 of 375 . 

e volgende standvink t nu 2  15000 of 
30000 , en ook deze is, 25 bij 25 . metende, 

m bestand. e e is nu belast met 45000 . 
en nu zijn die afmetingen niet mee voldoende, omdat 
37500 minde dan 45000 is. n deelt nu 45000 doo

60 en vindt —750, t men nu uit 750 den 

tweeden , dan vindt men zee nabij 28 , 
en deze , altijd eene in e -
kante stijl aannemende, dient nu de standvink te hebben. 

Eindelijk t op den benedensten standvink delast 
van 60000 , en deze doo  60 deelende hebben wij 
1000 voo  quotient. e tweede l uit 1000 
is nu nabij 32 . Langs dezen weg zal men zee
gemakkelijk de e de standvinken kunnen bepalen. 

78. n wij deze afmetingsbepaling in d 
met het beginsel n wij uitgingen, om de -
balkcn geene e afmetingen te geven dan de 

e de standvinken. dan zullen, zoo e  tal van -
diepingen bestaan, de benedenste n afmetingen 
bekomen die e van de meest geschikte zijn, daa
toch de belasting op elk de n dezelfde blijft . 

Wij gingen bij de bepaling van de e de stand-
vinken en n even t te nemen, van de ge-
dachte uit, dat men de gewoonlijk e e 
volgt, d i . de stijlen aan de n of de bijko- j 
mende zadclstukken, en ook de s met deze, doo
pen en gat . Geeft men nu aan de s 

e afmetingen, zoodat deze de n niet 
ove  de geheele e , dan bestaat e

, dat op den duu  bij de e de s af, 
de n volgens de lengte , of ten 
minste n bekomen. Zijn de s aan 
schokkende bewegingen , dan is dit te 

 te , en alzoo stellen wij die bepaling 
voo e gevallen t noodig. 

n nu, bij het volgen die  gewone , 
de n ongeschikte afmetingen, dan moet in 
het e gevaa n n doo  de e 
te wijzigen. Eene zee geschikte wijziging geeft het 

k van n schoenen, n van e platen 
of flenzen welke met bouten en beugels aan de -
balken n . e kunnen zee goed van 
gegoten ijze n genomen en in eene lengte van 
de flenzen gelijktijdig de schoenen voo  het opnemen 
van den standvink en de beide s in een enkel 
stuk bevatten. Wij n in geene n deze

, omdat wij dit n buiten ons bestek te 
liggen, doch n aan, dat dit zelfde bezwaa dan ook 
bij de stijlen bestaat, j dan de s in -
lijk e schoenen moeten . e kunnen gevoegelijk 
zoodanig t , dat eene zakking van dezelve 
onmogelijk is. 

79. e s n als steunpunten geven-
de voo  de g de e lengte van de 

, aanzienlijke . Wij kunnen, zonde
te veel van de d af te wijken, de n als 
gelijkmatig met de p e belasting belast den-
ken, wannee wij de totale belasting van deze, ten -
vloede nog met het aantal balken tusschen de -
sten, met 1 , , en dit t 
doo  dat aantal balken deelen. e belasting op den -
balk was in ons laatst gekozen d 3  10  800 
of 24000, het aantal balken tusschen de standvinken op 
den k e is 5 en wij n dan den 

k als met ^  24000 . gelijkmatig belast in 

, dus als met 28800 . e k kan nu 
 beschouwd n als op 4 steunpunten te , 
n twee, elk op den afstand van 90 . uit het 

midden de standvinken gelegen zijn, l de afstand 
van de n de s . e afstand 
hie  met 90 c  aangegeven, geeft nu voo  de totale 

lengte doo  300 gedeeld, ?° of 0,3. 
800 
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G V A N N

N T E . 

Architek t P. J. . . 

 36. 

Op plaat  en  is het bovenlicht , 
dat den hoofdingang t en de vestibule . 

n het midden is het schild de st. Lucasgilden; een 
blauw veld belegd met 3 n schildjes n 
de gevleugelde , het e wapen de

e . 
t is d met de n in den m van den 

n tuin en den klimmenden n 
leeuw. 

Twee , doo  een d , 
dienen tot . 

Op deze d staan de n „goed'' „schoon" 
en , de e eigenschappen welke elk -

p in , of e maten t te bezitten. 
e , leeuw en p zijn in t 

goud-geel, de vleugels g van toon, de -
takken fijn , de omslagen van den d 

d getint. n zacht h n en zee -
schijnend geel zijn de n en n de omlijsting 
gehouden, l de e e glazen in snia-

n toon naast de smalle e banden het 
geheel een zee d aanschijn . 

t bovenlicht is d in d glas 
in het Atelie  van den  F. Nicolas te . 

t V en X V stelt de g van de zaal 
op de ie g . 

e n en g zijn in eikenhout en -
den glad en met was . 

e bovenlichten de s zullen met d glas, 
op de wijze als het bovenlicht in de vestibule, -

d . 

e n is in gepolijst , de lijsten zijn 
in fijn witten steen gebeeldhouwd 

e d t met tegels bezet, de g van 
den n is gelijk de e -
gen in eikenhout en t gedeeltelijk . 

Op plaat X X  geven wij de details van de twee 
n die den l van den hoofdingang 

. 
e n „ave" (wees ) en „vale" -

wel) zijn k t tot de n 
en tot de . 

NOTA. n de e g is onde numme
X eene plaat gegeven e de vestibule in 

de g te  hoogte de l e . 

e moet als eene dubbele plaat beschouwd en aldus 
met X en X X d . 

BouiuktWiHtf  Tijdschrift
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 48.) 

Om nu den k op de s te vinden hebben 
wij de volgende tamelijk ingewikkelde g te 
volgen : 

n begint met de e van de eenheid gedeeld 

doo  4x0 ,3 te nemen e is .... . j telt men 

het - van de tweede macht van 0,3 dus ° ' 0 ^ of 0,0225 
4 4 

dan j nog 5-van 0,3 of 1,5 x 0,3 zijnde 0,45. 

Wij hebben alzoo voo  de som van die e n 

omdat = 0.8333 is het g 1,3058. 

t g t men van de standvastige e 1,5 
af, en behoudt dan 1,5 — 1,3058 of 0,1942. 

t getal deelt men nu doo 3—4x0 ,3, zijnde ook 
3 hie  een standvastig getal. t l geeft 3 — 1,2 
of 1,8 

n deelt nu dit getal 1,8 op 0,1942 en vindt dan 
0,1942 

1,8 
— 0,108. Eindelijk t men de belas-

ting 28800 met dit getal 0,108 en vindt dan 3110 , 
t dit gewicht t nu elk de standvinken . t 

geeft voo  de beide standvinken 6220 . en e  blijf t alzoo 
voo  den k op de beide s te zamen 28800—6220 
of 22580, zoodat de e k op elk van deze 

 290 . . Staan nu de s in den 3, 4 en 
5 steek, dan vindt men den k welke elk de s 

in tic g de lengte te lijden heeft doo i van de 
4 

gevondene  290 te nemen en men heeft dan m 14100 

of nabij 14200 . t nu het l de e 

van 23 . dan vindt men de e g 

doo  25  op 1420O te deelen. t quotient geeft, 

nabij 10 . e afmeting moet nu m het — 
15 

van de e zijn en deze kan dus 15  10 of 
150 n ; zoodat in dit opzicht dc afmetingen van 
het l voldoende zoude zijn ; e  komt hie  echte
nog eene e omstandigheid bij. e s stooten 
zoo bij den k als bij den standvink langshouts 
tegen deze. t men nu eene  met pen 
en gat gekozen, dan zal men in den l weinig kun-
nen n op de dichte g van de pennen met 

de bodems de gaten, zoodat de n hoofdza-
kelijk doo de n de - en stoottanden moeten 
geleden . 

n heeft nu te n dat het eindelingshout de
stukken niet in het langshout de balken cn standvinken 

, en dit dus niet doo die g gekwetst . 
Voo  het geval dat wij hie  behandelen zal men ten minste 
op een d van 35 . . kunnen . 

t nu de pen 1 de hout-afmeting, in ons geval 8 . 

dan blijf t e  voo  de n eene gezamenlijke e 

van 17 . j het volgen van den 3, 4 en 5 steek t 

de lengte de n minstens i van de e -

afmeting de . n wij nu de g 

volgens delengte de ,  wij 11290, stel 

11300 . vonden, doo 35 malen de e 

e van de , dus doo 35 x 17, gevende 

595, dan vinden wij  of nagenoeg 20. Nu moet 

de afmeting van het ,  wij 10 . von-

den, zoodanig gewijzigd n dat deze ï van de 

gevondene 20 . , dus  x 20 of 12 , 

e dan ook in dit opzicht de afmetingen de
s bepaald zijn. Gewoonlijk zal men echte de 

hie  als voldoende gevondene afmetingen te g 
bevinden voo  het n van bekwame pennen. e 

k t alzoo , de gewone e vol-
gende, e afwijkingen van hetgeen de e 
geeft; cn de e de s moet dan ook wel 
degelijk e  naa d , dat men bekwame 
voldoend op te sluiten pennen ; en toch zijn 
de n de e van belang, n zij ons 
kunnen n of wij gelijktijdig aan alle eischen 
voldaan hebben. 

80. c hevige n welke de benedenste 
standvinken van een gebouw aldus d te 
lijden hebben, n bij gewone n g op 
de n de , en deze moeten ge-
volgelijk voo  de boven e kneuzingen d 

. p vindt men bij e n te 

5' 

weinig gelet, en dit is dikwijl s zee duidelijk bij de be-
staande toestanden op te . e gewone con-

e geeft geene gelegenheid om  wijze 
n te , alleen kan men den d tegen 

dat kneuzen n doo het bezigen van eiken, en 
dan d eiken zadelstukken, n dan de standvinken 
en s gelijktijdig n , en welke 
dan ook  de e lengte moeten hebben, bij 
zoo veel dikte als noodig is om de n met 
voldoende pennen te . Ten einde alle mogelijke 

n van de zadelstukken te , dient 
men deze met bouten en volgbeugels aan de n 
te . 

81. Staan de standvinken zee wijd uit , 
en heeft men met zee zwaa belaste s te doen, 
dan zal men in hoofdzaak, de gewone e aan-
houdende, deze toch in de n dienen te 
wijzigen. 

Stellen wij het zee exccptioneele geval, dat het ge-
bouw eene binnenvvijdte van 12 . heeft, en de zolde
met . pe ' moet belast n Stellen wij 
de balken doo  een enkel t , en 
dat de n tusschen de steunpunten welke de 

s geven, eene e lengte van 320 c
behouden, j dan de standvinken 500 . van midden 
tot midden uit elkande staan. Stellen wij  nog 
dat het gebouw e e s bevat, en dat de 

k de bekapping en dekking op de n is -
, zoodat het t deze niet te n 

heeft, of althans een k g gedeelte van deze. 

e belasting van een k tusschen twee stand-
vinken is nu 5  12  1000 of 60000 . n 

t de k | dus ~  60000 of 37500 . 

en de e standvinken zijn dus met 3  37500 of 

112500 . belast. 

en t de tweede ~ , ,. 112500 -
e deehng — g e e ft '«75. 

l e vindt men voo  de e 
deze standvinken a 43 bij 43 . 

Volgen wij nu geheel en al de gegevene , 
dan moeten de n de e van 43 . 

. 

e n op 50 . afstand liggende, zijn 
e  9 tusschenbalken, en moeten wij alzoo deze met 

375°° X̂ O

 0 f  m e t nagenoeg 41700 . belast denken. 

320 
t gedeelte tusschen de , van 

totale 

lengte zijnde, is dit te n als belast met  41700. 

gevende 26688; stellen wij 26700 . 
t gegevene t volgende, hebben wij nu 

26700  320 
Tob  43 

l e vindt men nabij 45 , zoodat wij 
hie n van 43 . e bij 45 . hoogte 
zouden behoeven. 

n kan nu doo de e te wijzigen tot ge-

of nabij 1988, en t den -

heel e n . e wijziging 
stellen wij ons als volgt : 

Wij geven de n de e van 25 . 
Volgen wij dan het gegevene , dan hebben 

26700  320 
100 x 25 

l , vindt men nagenoeg 58 . 

Om nu in geene omslachtige n te , 

n wij aan, den k te doen bestaan uit een 

58 

Wij gevende: 3317,60. t den -

n balk van of 29 bij 25 , doch voo

zoo e deze tusschen de beide steunpunten de s 

t te ; de beide stukken met klossen en 

bouten, j de klossen zwaa 10 bij 10 , op 30 . 

van midden tot midden uit elkande geplaatst, op elkande

sluitende, te . 

Nemen wij nu de s van 25 bij 25 , dan 

kunnen deze veilig 25  25  60 of 37500 . . 

e e k op de s als steunpunten 

is nu te vinden volgens het t van § 72. 

Wij hebben dan —° 
' 500 

of 0,18, s 
4 X O , 

=: — —. j  0,18  0,18 tellende, vindt men 
0,72 4 

omdat —L- nabij 1,38889  0,0081 of 1,39699, j 
0,72 

- van ^ 
2 

nog = van of 0,27, gevende dan te zamen 1,66699. 
5<J 

e e van 1,5 , komt e  0,16699, 

te t 

e e doo  3 4  of doo 3 — 0,72, 
5° 

dus doo  2,28 deelende, vindt men dan ?'_ 99 0 f  c ; a 

2,28 

0,0732. e belasting van den totalen balkslast is nu 

26700, en dit getal met 0,0732 e 

vinden wij voo t m 1954. 

t getal 0,16699 was een te , en dit zoo zijnde, 

oefenen de einden de n bij de stijlen eene 

g van beneden naa boven uit. 

Op elk de s t nu niet alleen de helft 

de  totale belasting van den , maa j 

tevens nog de gevondene g van 1954 . n 

ons geval is dan de totale k op een de s altijd 

in de e , d u s —  1954 of 15S04 . 

Volgens de g hunne lengte n de -

beels t met &  15804 , dus met 19755 o f 

4 
a 19800 , en de afmetingen 25 bij 25 zijn dus 

zee m voldoende. 
t doo  ons gekozen d geeft voldoende 

aanleiding tot eenige e algemeene beschouwingen. 
n wij met een blik te n op de invloeden 

welke de menigvuldige wijzigingen in de belasting de
s van gebouwen, die wij hie  in beschouwing 

namen, kunnen hebben, dan moeten wij n dat 
de e niet bij machte is deze alle in volkomenheid 
aan te geven en te ; doch met t mogen 
wij ook vaststellen dat hetgeen zij ons t maa niet, 
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zoo aphoristisch, ik aarzel niet te zeggen pédant, als 

van geene waarde moet geacht worden. Er  doen zich 

bij  onze bouwwerken dikwijl s niet altij d dadelijk gevaar-

lijke , maar  toch altij d ongewenschte defecten op, welke 

op onze ervaring afgaande, ons onverklaarbaar  voorko-

men, en dikwijl s geeft de theorie nu het middel aan de 

hand, om ons die oorzaken, zoo niet volledig, dan toch 

ten minste met eenige zekerheid te leeren kennen, en 

dit is van zeer  veel waarde. 

e gedurig in richtin g veranderende drukkingen 

zal men wel als zeer  ongewenscht bij  onze bouwwerken 

erkennen, vooral wanneer  deze snel wisselend veranderen 

cn daarbij  hevige schokken in het spel komen. e 

theorie leert ons nu, dat wij  de schadelijke uitwerkselen 

dier  schokken verminderen, door  tic massa's aan welke 

zij  zich mededeelen, zoo veel mogelijk te vergrooten ; van 

hier  dan het noodzakelijke van koppelende verbindingen 

van voldoende stevigheid, om tot dat doel te geraken. 

t is mij  herhaaldelijk in mijne praktij k voorgeko-

men, dat sommige bijgevoegde stukken, omdat zij  voor 

het directe draagvermogen inderdaad niet noodig waren, 

hierom voor  overtolligheden verklaard werden, en dit 

door  personen, wier  praktische kennis zeer  veel betee-

kende. e stukken hadtien alleen het hier  beoogde ten 

doel, en deden het bewijzen van dien dienst ook vol-

doende kennen. 

Op grond van deze bemerkingen, is het bij  zwaar 

belaste zolders, gesteund door  moergebindten, en waarbij 

eene gedurige afwisseling in tic belasting plaats heeft, 

een stellig vereischte, dat, ter  plaatse der  muren, de. balk-

lagen der  onderscheidene verdiepingen zoodanige koppe-

ling verkrijgen, en tlat wanneer  de standvinken niet doorloo-

pen, doch van verdieping tot verdieping uit enkele stukken 

bestaan, ook deze onderling moeten gekoppeld worden. 

Wi j  kunnen ons met geene bizonderheden van con-

structie inlaten, omdat dit ons opstel tot een zamenstel 

van bouwkunstige constructieleer  zoude veranderen, 

waaraan wij  minder  behoefte hebben, dewijl er  over  dit 

onderwerp degelijke geschriften genoeg bestaan, tot wier 

omwerking ik mij  trouwens onbevoegd reken. n doel 

is toch alleen voor  zoover  mij  mogelijk is, eenige toepas-

singen der  theorie onder  het bereik te stellen van hen, 

tli e ik bij  mijn inleidend overzicht duidelijk genoeg 

heb aangewezen. 

k veroorloof mij  bij  herhaling de aanmerking, dat 

in geen geval moet verzuimd worden te zorgen, dat 

wanneer  men b. v. karbeels van geringere afmetingen 

dan de moerbalken of standvinken bezigt, deze laatste 

over  dc geheele breedte der  aanrakingsvlakken den druk 

dier  karbeels moeten opnemen, om daardoor  het afscheu-

ren der  niet onmiddelijk gedrukte houtvezels te voor-

komen. e structuur  van het hout vordert gebiedend 

dien maatregel, en tli t niet anders kunnende, dan voorzien 

wij  hierin door  aanwending van bizondere constructieve 

middelen, e structuur  geeft toch dat de houtvezels 

overdwars belangrijk minder  samenhangen dan de vezel-

deeltjes zelve, cn dus bij  hevige schokken die afscheu-

rin g op den duur  te verwachten is. 

Bij  het gebruik van in de hoogte doorloopende stand-

vinken, moeten deze in de dwarsafmeting loodrecht op de 

richtin g der  moerbalken uit twee stukken zijn zamengesteld 

en door  uitkeepingen moeten deze de moerbalken om-

geven, zoodat die balken daar  volhouts doorheen gaan. 

t is nu niet voldoende die stukken geheel onver-

bonden te laten. — Eene enkele verbinding door  bouten 

zouden wij  onvoldoende achten, en daarbij  in ieder  geval 

behoorlijke volgbeugels bezigen, door  knevels of andere 

middelen tegen elke mogelijke afzakking verzekerd. 

 voorstel deze door  uittandingen te verbinden is 

practisch minder  aan te bevelen, alleen zoude eene 

hoogst nauwkeurige bewerking, en het gevolgelijk innig 

passende der  vertanding hier  het gewenschte uitwerksel 

kunnen geven. Bij  de uitvoering valt hierop niet met 

zekerheid te rekenen, en is ook het houtverlies hier 

belangrijk , waarom wij  aan het eenvoudig vlak op elkan-

der werken, met de genoemde ijzerwapening, de voor-

keur  meenen te moeten geven. — n zoude de weinige 

sluiting der  tanden door  wiggen kunnen bevorderen, 

doch de krimpin g van het hout, hoe gering ook, geeft 

hier  onzekerheid. 

n geval de moerbalken door  aangelaschte stukken 

moeten verlengd worden, moeten de sleutel- of zadel-

stukken in geen geval ontbreken, en alle zamengestelde 

laschconstructiën, die meer  speculatief aardig dan 

praktisch vertrouwd zijn, eenvoudig ter  zijde gelaten 

worden. 20) 

 Stellen wij  de hoogte van den standvink of stijl — h en 

de kleinste dwarsafmeting tl, terwij l de modulus van de veerkracht 

 is. Stellen wij  verder  dat de rekking, welke de houtsoort 

op de cenheitl van lengte kan ondergaan, - i van deze is, dan 

zal de belasting per  tot aan de veerkrachtsgrens gaande, 

 of . zijn. 

Wi j  hebben nu volgens de theorie der  veerkrachtige staven 

en voor  stellende  vinden wij 

pj- — * , zoodat de kleinst geoorloofde dwarsafmeting door 

ons al vri j  groot genomen is. Wij  meenden hier  de grens der 

veerkracht niet tc dicht te moeten naderen, om zeker  te zijn dat 

ook bij  vermindering van het veerkrachtig vermogen geen gevaar 

te vreezen is. 

e gevondene waarde — is vri j  onzeker, en daarom is het 

 eene rede te meer  hier  voorzichtig te zijn. Op buigingen bij 

! stijlen en schoren bij  houtconstuctien te rekenen voor  stijlen enz. 

 meenen wij  niet tc moeten aanraden. n kan dit ontgaan door 

de mogelijkheid daarvan te voorkomen met de dwarsafmetingen 

groot genoeg te nemen, of anders door  tie lengte der  stijlen te 

verkorten en dus op tie punten waarbij  in onverkorte lengte de bui-

ging zoude vallen, of ten minste in de nabijheid van deze, die 

buiging door  bizondere construction onmogelijk tc maken. 

n §  stelden wij  de vroeger  bepaalde herleiding der  belas-

ting van balken, op punten die gelijk ver  uit elkander  liggen cn 

dan met gelijke gewichten op deze. s het aantal ondersteunde 

balken n en de gezamenlijke belasting op den moerbalk —

dan moet "  1  als gelijkmatig verspreide belasting in 

rekening gebracht worden. 
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82. Er  blijf t ons nog over  te bepalen welke verzwa-

ringen aan de zolderbalken moeten gegeven worden, 

in geval deze nog de einden van raveelbalken te dra-

gen hebben. 

Bij  zeer  zwaar  belaste zolders zouden wij  aanraden 

ter  weerszijden van elk der  standvinken zolderbalken te 

leggen, zoodat deze op voorloeven gekeept, den stand-

vink insluiten. e balken kunnen dan met bouten enz. 

daaraan verbonden worden. Neemt men die balken 

doorloopend uit een enkel stuk, dan is met deze 

eene stevige verankering van het onderslagsgebint met 

de muren te verkrijgen. 

Geeft men nu, in geval men eene opening uit te 

raveelen heeft, voor  het eene einde van den raveelbalk 

deze dubbele balk tot steun, en legt men bij  het andere 

einde van dien balk mede eene verdubbelde zolderbalk, 

dan kan men met stroppen enz. den raveelbalk, aan 

deze hangende, ondersteunen, terwij l dan de kreupele 

balken met hunne afgezette einden op den raveelbalk 

dragen, in welke gevallen geene verzwaring der  zolder-

balken noodig is. — l eenigszins meer  kostbaar, 

zouden wij  deze constructie ook om de betere bevesti-

ging van den raveelbalk aanraden, waarbij  dan echter 

de verbinding met stroppen, die voorzorgen eischt, 

welke een hangende ondersteuning in ieder  geval vordert, 

doch waaraan met alleszins voldoende zekerheid kan 

voldaan worden. 

J x

waarin n gelijk is aan den afstand tier  steunpunten, welke de 

karbeels geven tot het midden der  standvinken, gedeeld door  de 

totale balkslengte P is de totale gelijkmatig verspreide belasting 

over  den balk. t gewicht, van de helft der  totale belasting 

afgetrokken, geeft den druk op elk der  steunpunten van de kar-

beels in de verticale richting. 

e druk volgens de lengte der  karbeels vindt men nu gemak-

kelij k door  de toepassing van het parallelogram van krachten. 

Ontbinden wij  toch den verticalen druk in twee krachten, eene 

horizontale en eene andere volgens de lengtestrekking van het 

karbeel, dan is de hoek van het karbeel met den stijl  noemende 

de druk volgens die lengtestrekking , — 1\ x 8ee «, zijnde 

 de druk volgens het karbeel en ; de gevondene verticale, 

Nu is, de lengte van het karbeel  noemende,  = i  Sec a 

dus Sec  - en , 

e weerstand tegen de indrukkin g der  penborsten is gesteld 

°P . per ; overigens behoeft het in Ü  aangegevene 

geene nadere toelichting. 

n geval de waarde voor  in de boven gegevene formule 

negatief wordt, blijk t hieruit , dat de verbinding bij  de standvinken 

tracht op te ligten, waardoor  dan de aangehaalde grootere be-

asting op de stermpunten der  karbeels, in§  genoemd, ontstaan. 

Ook dit behoeft geene nadere opheldering. 

Een bezwaar tegen deze constructie is, dat men den 

raveelbalk met het eene einde dan steeds zal moeten 

doen dragen ter  plaatse waar  een standvink staat, of 

anders zich nog een tweede balkverdubbcling zal moeten 

getroosten. — t bezwaar  is echter  niet zeer  groot, 

en de meerdere kosten zijn van weinig beteekenis. 

83. Wi l men deze constructie niet volgen, dan moeten 

in verreweg de meeste gevallen de balken, welke de 

einden van den raveelbalk dragen, verzwaard worden, 

en wij  zullen nu te bepalen hebben hoe men die ver-

zwaring berekenen kan. e is noodig dat wij  be-

palen, welken druk den raveelbalk te lijden heeft. e 

bepaling vordert eene tamelijk ingewikkelde berekening. 

Wi j  beginnen met den afstand van den raveelbalk 

uit den muur, van de totale wijdt e van het gebouw af 

te trekken. Stel de wijdt e van het gebouw was 10 . 

en de raveelbalk lag 1,5 . uit den muur, dan is de 

overblijvende lengte van den balk 8,5 . e afstand 

van den moerbalk tot den raveelbalk is nu 3,5 . n 

bepaalt nu de verhouding van dezen afstand tot de 

totale lengte 8,5, gevende 

Om nu den druk op de steunpunten, welke de standvinken 

geven te bepalen, is aangenomen dat de balk met  of

. door  deze verkort wordt; zullen de karbeels geene ruimte-

verlies geven, dan zullen zij  niet wel langer  kunnen genomen 

worden. e druk is nu bepaald volgens de formule van , 

voor  het geval dat de balk gelijkmatig belast, en behalve aan 

de einden, nog ondersteund wordt door  twee op gelijke afstanden 

van die einden geplaatste steunpunten. e formule is, eene 

gelijkmatige belasting veronderstellende, wanneer  de druk op elk 

der  karbeels  is,  = n N _ 

35 Stellen wij  de 

neemt nu van - de tweede macht 
17 

85 , / 
belasting op den zolder  te zijn 700 . per 2 , dan 

is, de afstand der  balken 50 , * 
J 10000 

of 2975 . de totale belasting van den balk. n 

289 ' 
7 21 

j  telt men 3 malen dezelfde waarde '— dus ——. 
1 7 1 7 

Van deze som trekt men de eenheid af, men heelt dan 
4? x — — 1 of -—-. n deelt nu de totale be-
2S9 17 289 

lasting van den kreupelen balk door  8 en vindt dan 

273, en nu is de druk van het einde van den nagenoeg 

kreupelen balk op den raveelbalk  X mits nog 

gedeeld door  (— , en alzoo 4 ^ y

x V x 273 " { ' J 2 7 0 

s de druk die door  tien kreupelen balk op den 

raveelbalk wordt uitgeoefend bekend, dan lijd t de balk 

welke den moerbalk draagt, ter  plaatse waar  die raveel-

balk daarop rust. de helft van den aldus gevondenen, en 

zoo ef meer  kreupele balken aanwezig zijn, wordt de 

druk op dat punt zoo veel malen grooter  als dat aanta 

kreupele balken bedraagt. Stellen wij  in ons geval, dat 

de raveelbalk drie kreupele balken te dragen had, dan 

is de gezamenlijken druk van die kreupele balken 

op de raveelbalken 3 X 270 of 810 . 

Zi j  nu fig. 18 de schets 

van het door  ons ge-

stelde geval, en daarin 

A C  een balk die over 

de totale gebouwwijdte 

F i „  ,g. doorloopt, en een der 

einden van den raveelbalk draagt; zij  alzoo A C = 500 . 

A  = 150 , dan is de belasting overliet gedeelte 

A  verspreid 5° X . 50x700 o f genoeg 263 . 
v 2 X O 

 1 li 
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i X 270 
e belasting in  is - of 405 . en die ove

 35° X  x 700 , 
C d dan — — of 1225 . 

 10000 J s 

e n moeten nu m naa het mid-

den van A C n . e neme men 

den k ove A d of 263, e 
deze met de helft van , dus met 1 - .cnvindt 

dan 263 X 75- t t deelt men doo de helft 

van A C of 250,  vindt dan X 7 5 of 78  stel 
250 ' ~ 

. e k op  naa het midden van A C -

, hebben wij  S l ° *  1 5° o f- s 6 j r
J 250 *  fe 

ove  C d naa het midden van A C , 

hebben wij  1 Jf^^t j 175 de helft van C 

en 250 juist de helft van A  zijn, dus 857,5 s t e l 8 5 ö -
Wij hebben dan voo  de gezamenlijke n naa
het midden , het volgende: 

79 -+- 486 + 858 of 1423 . 
e totale belasting op den k is 50x700x500 

of 1750 , en deze naa het midden , 
hebben wij n de helft of 875 . 

s nu aangenomen dat de balken de g van 
5:7 zullen hebben, en op den afstand van 50 . zullen 
gelegd , dan zullen deze voo n 
moeten hebben, 25 hoogte en nabij 17 . Nu is 
5°o r 1 , , 
20 l e n g t e J l l i s t 25. zal dus ook de stijf-

heid van den balk voldoende zijn 

n heeft nu eenvoudig de e 17 te -

vuldigen met de belasting die wij ons moeten -

stellen in het midden van den balk A C te . 

Wij hebben dan 1423  17 of 24191, en dit t 

doo  de halve eigenlijke g te deelen, 
dus doo  875. Wij vinden dan _ ,7, z o o c j a t | 

875 
in dit geval, de e e aan den balk A C 
te geven, minstens 10 . . 

Nemen wij deze noodzakelijke g in -
king, dan gelooven wij n eene aanbeveling te mo-
gen zien voo  de boven doo ons gestelde , 
en meenen k te g van nutteloozen 
omslag  dit opstel deze als e hie  te 
mogen , en e gewoonlijk e 

n stilzwijgend te kunnen . 
n bedenke echte wel, dat wannee een e 

balk slechts gedeeltelijk belast is, deze belasting allicht 
zoodanig kan zijn, dat de einden op den k 

, in plaats van doo  de belasting t 
te ,  in tegendeel zich n op te ligten. 

t is niet noodig dit geval bizonde te behandelen, 
of t n in te stellen, in het algemeen 
zal men wel doen, de einden de e balken tegen 
de mogelijkheid van een opligten te , b. v. 
doo  beugels. 21) 

84. n enkele gevallen kunnen de gebouwen wie  zol-

s hoogst aanzienlijke lasten te n hebben, van zoo-

danige wijdte zijn, dat men de n doo  twee 

n dient te , zoo men althans in 

geene e n van die n 

wil . n den l staan de n dan 

zoodanig, dat zij de wijdte van het gebouw in e ge-

lijk e deelen . n zal wel hoogst zeldzaam, 

zoo , het plaatsen van e of mee e -

gebinten noodig hebben, weshalve wij ons bepalen bij 

het geval, dat e  twee van deze moeten geplaatst . 

n dit geval heeft men te , dat de totale 

belasting gelijkmatig doo  een k , op elk 

de n met — van haa geheel , en elk 
30 b 

de n — van die belasting te n heeft. 

d men b.v. een gebouw van 15 . of 1500 c

wijdte, lagen de balken op 5 . van midden tot 

midden uit , en was de g 

800 . pe , dan t iede k 

1SOO X 5° X OO o j -  j£_ e n n t nu op 

elk de n 2200 . n lette bizonde op 
de ontzettende e n welke j de stand-
vinken te n hebben. Stonden deze b. v. 3. . 
uit , dan was de k .van iede k 
op den standvink 6  2200 of 13200, en zoo e  nu 
vie s aanwezig zijn, is de k op de e 
standvinken 4 X 13200 of 52800 . l bij het 

n van e gebouwen op min of mee
twijfelachtige n zij men ten e -
zichtig, dewijl toch. al volgt ook geene dadelijke , 
eene maa ecnigszins beteekenende , voo  de 
soliditeit van het gebouw zee nadeelig is. Wij hopen in een 

k N°. van ons opstel, bizonde tie n 
te behandelen, doch meenden ons diens ondanks ge-

d p bizonde te wijzen. 22) 

85. Zijn deze n bekend, dan kan men de 
afmetingen van de standvinken, , n enz. 
naa de gegeven n , en is dus een 

g n onnoodig, zoo ook aangaande de ge-
woonlijk vooi komende , wannee deze eenen 
enkelen k hebben. 

Wij dienen echte nog het geval te behandelen j 
doo  twee n eene opening t . 

C V
N 
0 
p 

N 
0 
p 

S 
N 
0 
p T 

N 
0 
p 

U 

N 
0 
p 

F L

Nemen wij  het geval vastgesteld in fig. 19 Wij  hebben 

de doorgaande balken A B in C en  E in E door  den 
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moerbalk G  ondersteund. Op A B dragen bij  en , op 

E bij  L en , de einden der  raveelingen en bij  N, O, 

P en Q de einden van vier  kreupele balken op den raveel-

balk , en bij , S, T en U die der  vier  overeen-

eenkomstige op den raveelbalk . 

Van deze n is de belasting bij  elk, het gewicht 

van een zoldervak ter  lengte dier  balken en ter  breedte 

van den afstand der  zolderbalken. e lengte dier  balken 

zullen wij , om een voorbeeld te kiezen, stellen te zijn 

2 , en zoo nu de zolderbclasting 800 . per ' 

u A *  u uu  2 0 0 X 50 X 800 c . bedraagt, hebben wij  - of 800 . vi 
10000 

'oor 

de belasting van elk dier  kreupele balken. e vier 

kreupele balken wegen dan met ^  X of met 1600 . 

op den raveelbalk, en de balken A B en E zijn 

dan met de helft daarvan of met 800 . op elk der 

punten  en  belast. Over  het gedeelte  druk 

nu eene belasting gelijk aan die van het halve zoldervak 

dat  tot lengte heeft. e druk is dan 1 ? °*  5o_X joo 
20000 

of 200 . 

Om den druk op de punten N, O, P en Q te bepa-

len heeft men nu wederom het voorschrift in § 76 

gegeven te volgen. Wij  vinden voor  den afstand  C 

of dien van den raveelbalk tot den moerbalk 200 . 

e rest van den totalen zolderbalk is dus NZ of 700 . 

e verhouding van C tot Z is nu of — . -
700 7 

lasting op den totalen kreupelen balk Z is X ^00 

of 2800 . e tweede macht van ? is  drie-
7 49 

j  2 . 6  6 a.6 
voud van - is - en alzoo -~ -t- te zamen . -

7 7 49 7 49 
van moet nu de eenheid afgetrokken worden en men verkrijg t 
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49 49 49 

king — te kort komt. n deelt nu de belasting 

2800 van den balk NZ, door  8 en vindt dan 350 . ; 

waaruit dan volgt dat de belasting van den balk NZ , 

het einde N. met 350 . tracht op te ligten. t 

gezamenlijke opligtende vermogen der  vier  kreupele 

balken is alzoo 1400 . en de balk A B zal nu 

met de helft van dit gewicht of 700 . bij  geligt 

worden. Over  C druk t wederom o . en de totale 

werkelij k drukkende belasting is alzoo: 

800 + 800 -|- 200 — 700 -f. 800 of 1900 . zoo-

dat de balk in dit geval minder  belast is, dan de eigen-

lijk e zolderbalken zonder  bizondere belastingen. 

Wi j  moeten nu deze drukkingen naar  het midden V 

van den balk overbrengen en hebben van de drukkin g 

over  B  verspreid, de helft van B  of ° X S ° ° = 320. 
250 J 

e druk bij  naar  dat midden overbrengende hebben 

800 X ' ' O O 

wij  - of 640, toevallig geeft den druk op Cl 

naar  het midden overgebragt dezelfde als die van B  alzoo 

wederom 320. e druk op het gedeelte  kunnen wij 

als over  de helft in het midden werkende, dus daar  op 

dan 1 of ^ — 4? Jat e  voo  die -

O . aannemen. Ook nu de ligting bij  naa het 

midden , hebben wij daa eene ligting 

van 560 . 

e gezamenlijke tot het midden V e -

kingen zijn dus 320 - 640 320 + 100 — 560 of 0 . 
 ,_  u  50 X 500  800 

e belasting van den k is J

O 

= 2000 . en deze naa het midden , 

geeft 1000 , zoodat de balken A  en E  voo  dit 

geval geene g behoeven. 

E  mogen intusschen bij de mogelijke wisselingen in 

de belasting de , geene n voo  eene -

zame soliditeit j gezien , weshalve wij 

de e de g van de n die 

wij , , al geeft zij ook iets

, ten e aanbevelen. n g de meeste 

gevallen zullen dan de hie  ingestelde n 

g ; en mogt men dan ook al eens mee

geven dan t noodig is, dan zal dit eene te

beduidenden invloed op het g hebben, om 

n bezuinigingen te . Volgen wij deze 

, dan mogen wij alle e n 

voo  tie gewone gevallen te geven g achten, 

ook voo  die gevallen j de balklagen doo twee 

- of n gesteund ; is dit 

dan het geval, en te g van langwijlige -

ningen nemen wij aan ons bij die e te kunnen 

bepalen. E  zouden dan nog wel gevallen kunnen ge-

vonden , j de e g 

de n nog onvoldoende zoude wezen, doch 

deze komen bij , als wij bij dit opstel op 

het oog hebben, niet voo

86. E t ons nu nog te behandelen de gevallen 

j men de standvinken doo  zuilen van gegoten-, 

de n doo  die van - en de -

balken doo  balken uit , en dan doo  klinking 

tot een geheel , wil . 

t zal te d noodig zijn hie  op te , 

dat voo  de eigenlijke - en n het gegoten 

ijze  in geen geval moet gebezigd . 

Aangaande deze e meenen wij in het alge-

meen te kunnen , dat ingeval de n 

van gewoon n ijze  genomen , het -

zaam te achten is, om ingeval de s zwaa belast 

en deze aan hevige schokken kunnen blootgesteld zijn, 

de n tusschen den k en den , 

of tusschen twee opvolgende n doo eene 

koppeling ove de lengte van het gebouw te , 

en dit niet het oog op de omstandigheid, dat de dan 

k e massa de balken, in k van 

hun , den onvoldoenden d zonde

die n bestaande, te gemoet komt; l ook de 

minde e g van de n op de balken 

, dat men de g van zoodanige n 

niet mee d ove een e e 

. Voo  deze koppelingen kan men s doen 

dienen, welke aan de flenzen de n kunnen 

geklonken n en dan nog insgelijks met hoek-

http://0f75.cn


lappen tegen de middenribben der  zolderbalken. n 

kan hiervoor  hoekijzer  van de meest gebruikelijk e dikte 

nemen, en deze op afstanden van . aanbrengen, doch 

dan tevens zoodanig, dat zij  daarbij  aan deze en gene 

zijde van den balk in het verband verspringen. 

e moerbalken kunnen van den vorm zijn als wij 

vroeger  daarvoor  bij  de bebalking met moer- en kinder-

balken aangaven, en wanneer  wij  dan de vroeger  ge-

gevene voorschriften ter  bepaling der  dwarsafmetingen 

volgen, zullen ook deze gemakkelijk te bepalen zijn. 

t komt er  alzoo alleen op aan vast te stellen, welke 

belastingsgrootten nu in rekening moeten gebracht 

worden. 

e zuilen van gegoten ijzer  kunnen gevoegelijk den 

hollen cylinder  of zeer  flaauw hellenden kegelvorm, 

d. i. bovenwaarts verdunnende, vekrijgen. e stukken 

welke dc karbeels der  houtconstructie vervangen, kunnen 

zeer  goed van gegoten ijzer  genomen worden, waarbij 

dan de verbinding met de zuil op tal van wijzen 

kan geschieden; terwij l de ribben welke de dienst 

der karbeels doen, verschillend gevormd kunnen 

zijn. Wij  meenen hierbij  in het algemeen te moeten 

aanbevelen, de eigenlijke zuilen met de kapiteelen 

niet hooger  te nemen dan volstrekt noodig is, en deze 

met niet tc korte stiften aan de genoemde kraag- of 

karbeclstukken te verbinden. k dezer  stukken heeft 

dan een koker, welke de stift van de zuil wel passend 

omgeeft, en kan met schroeven daaraan verbonden wor-

den.  geheele kraagstuk houdt een flens ter  breedte-

van den moerbalk, en is aan de onderflens van dezen 

stevig met schroeven verbonden, de karbeels zijn dan 

driehoekig trapeziumvormige ribben, die met den koker 

welke de zuilstift omvat, en de genoemde flens uit een enkel 

stuk gegoten zijn. n geeft aan die ribben bij  de ge-

wone constructie liefst den rechtlijni g begrensden vorm, 

en zoo men wil, daaraan spaaropeningen, die dan van 

versterkingsranden kunnen voorzien worden. n zorge 

voor  een juist passen, en gevolgelijk keurige bewerking 

al mogt dit ook eenigermate kostenbezwarend zijn 

Voor gevallen dat men den vorm meer  architectonisch 

decoratief of symboliek wil behandeld hebben, wijzige men 

dien overeenkomstig de constructie, doch hclpe door 

in- of overvallenden onderdeelen steeds den dienst der 

verbindende bouten. Wij  kunnen onmogelijk hier  in 

in verdere bizonderheden treden, dewijl deze geheel 

buiten den weg liggen van ons opstel 

87. Wij  meenen met de behandeling van een enkel 

bepaald voorbeeld hier, al wat overeenkomstig onze be-

doeling van ons kan gevorderd worden, te kunnen af-

doen, en stellen ons voor, een zolder, belast met 

800 . per '  zich uitstrekkende over  eene ge-

bouw wijdt e van 10 , en waarbij  de balklaag op het 

midden gesteund wordt door  een ijzeren moergebint-

werk. Wij  beginnen met uit de ons beschikbaar  gege-

vene balken eene keuze te doen, en stellen dat deze-

keuze viel op balken van de volgende afmetingen. 

e totale buitenwerksche hoogte van buitenkant boven-

tot buitenkant benedenflens 22 . e breedte van 
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elk dezer  flenzen 6,8 c  , de dikte van deze . en 

de dikte van den middenrib 1,6 . 

Bij  de lengte van 500 . en eene eenvoudige onder-

steuning aan de einden, kan men bij  het aannemen van 

een vijfvoudige zekerheid rekenen op het volgende 

draagvermogen. 

e derde macht van de totale hoogte is 22 X 22 X 22 

of 10648. t getal vermenigvuldigd met de flensbreedte 

6,8 geeft 72406. e binnenwerksche hoogte, d. i. die 

tusschen de flenzen, bedraagt 22 — 2 of 20 c  , cn 

de derde macht daarvan is 20 x 20 X 20 of 8000. Ver-

minderen wij  de breedte der  flenzen met de dikte van 

de middenrib, dan hebben wij  6  1,6 of 5,2, en dat 

verschil met  vermenigvuldigende, heeft men 41600. 

n neemt 72406 — 41600 of 30806. t getal met 

8 x 800 of 6400 vermenigvuldigende, en dan door 

6x 500  22 of 66000 deelende, heeft men 30806 x 
660 

of 2987. t is nu de belasting welke de balk onder 

de gestelde voorwaarden kan dragen. n wij  deze 

door  800, dan heeft men ~ ~- of ruim 3,7, hetwelk nu 
too 

het aantal '  is dat de balk kan ondersteunen, dus 

37000 ' n wij  nu eindelijk door  500, dan hebben 

wij  74 . voor  den afstand, waarop men deze balken 

kan leggen. 

Wi j  meenen aangaande den moerbalk niet op eene 

bizondere ondersteuning van dien balk voor  de kraag-

of karbeelstukken te moeten rekenen, en stellen deze 

dan eenvoudig door  de zuilen ondersteund voor, doch 

nemen daarbij  aan, dat zij  als genoegzaam bevestigd 

kunnen beschouwd worden, om daaraan een meerder 

draagvermogen toe te kennen, dan hetgeen zij  bij  eene 

eenvoudige ondersteuning zouden hebben. 

Stellen wij  nu den afstand der  zuilen op 300 c  , 

dan mogen wij  aannemen, omdat 4  74 = 296 is, dat 

elke moerbalk, behalve dadelijk bij  de zuilen, nog drie 

tusschenbalken te dragen heeft. 

e totale belasting op het zoldervak tusschen twee 

opvolgende zuilen is nu 3 ° ° X 1 0 0 0 *  8 ° ° of 24000 « 
10000 & ' 

en hiervan draagt nu de moerbalk i of 15000 . 

l hierbij  ruim genoeg rekenende, veronderstellen 

wij  dat die last op de drie draagpunten van de zolder-

balken neerkomt, en hebben dan ^ x 15000 voor  de-

belasting, welke wij  als gelijkmatig over  den moerbalk 

verspreid in rekening hebben te brengen. Wij  vinden 

hiervoor  - 4 X 1 5 0 0 0 of 20000 . 

3 b 

Stellen wij  nu de hoogte van den moerbalk op 35 c  , 

verder  dat deze den vroeger  daarvoor  gestelden koker-

vorm verkrijgt , en dat daarbij  de onder- en bovenplaten 

de breedte van 25 . verkrijgen, dat de ijzerdikt e van 

het daarbij  gebruikte plaat- en .—1 ijzer  doorgaande 
1 C . is, dan hebben wij  de volgende in te stellen 

berekeningen. 

e totale hoogte 35 . tot de derde macht gebracht 
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en met de breedte der  boven- of onderplaat vermenig-

vuldigd, geeft 35  35  35  25 o f -

t getal neme men 7000 malen en vindt dan 

7503125000 (a). 

Vervolgens vermenigvuldige men de hoogte 35 van 

den balk met de lengte 300, neme dit product 6 malen 

en vermenigvuldige het dan nog met de totale belasting 

van den moerbalk 

Wi j  hebben dan 6  35 X 300  20000, en dit is 

1260000000 (b). 
Van het getal dat wij  (a) merkten, trekke men nu 

dat gemerkt (b) af. n heeft dan 

7503125000 — 1260000000 of 6243125000. 

t laatste getal deele men nu door  de aangenomen 

bovenplaatsbreedte 25, verminderd met 2, dus door  23 

malen 7000 of 1610OO. t quotient geeft 38777, cn 

hieruit den derden machtswortel trekkende, vinden wij 

circa 32. 

e is nu de hoogte tusschen de beide boven- en 

benedenplaten binnenwerks. Wij  vinden, deze van de 

aangenomene hoogte 35 aftrekkende, 35 — 32 of 3 . 

n zal nu de beide platen elk 15 . dikte moeten 

geven. e flenzen stelle men 6 . breed. n heeft 

dan 12 . voor  de beide uitstekende flenzen, 2 . 

voor  de dikte der  opstaande platen en dus 1 1 . voor 

de holle inwendige ruimte. 

n merke wel op, dat deze regel eenigszins afwijk t 

van de in § 63 van een soortgelijk geval gegeven. e 

afwijkin g meenden wij  noodig, omdat in ons laatste 

geval ten minste op eene zekere mate van bevestiging 

kan gerekend worden, en wij  meenen hierom het draag-

vermogen in rede van 10 tot 8 of 5 tot 4 grooter  te 

mogen nemen. 23) 

88. e afmetingen der  zuilen, geven vooral wanneer 

men holle zuilen kiest, en dit meenen wij  onvoorwaar-

delijk te moeten aanraden, aanleiding tot zeer  lastige 

berekeningen, welke zelfs buiten het bereik van velen 

hunner  zullen vallen, waaarvoor  wij  dit opstel hoofdzakelijk 

bestemden. Nemen wij  nu als eenen algemeenen regel 
aan dat de ijzerdikt e der  holle zuilen 1 van de buiten-J 10 

werksche middellij n moet zijn, en dat de verlangde 

zekerheid eene zesvoudige zal wezen. Wij  stellen nu de 

hoogte, in den regel tusschen 3,5 en 2 . te zullen 

vallen. n neme nu de middellij n en wel de buiten-

werksche in geen geval minder  dan

nog 1- en ingeval de hoogte zeer  gering is betrekkelijk 

nog grooter, b. v. bij  2 . hoogte ~ n regele dan 

de ijzerdikt e als of de middellij n ware. 

Om nu bovengenoemde nauwkeurige doch te omslach-

tige berekeningen te vermijden, neme men de belasting 

welke de kolom zal te dragen hebben en vermenigvuldige 

die met het — van de tweede macht der  zuilenhoogte in 
100 " 

. s b.v. de zuilenhoogte 300 , dan heeft men voor  een 

 5 300  1000  800 
zolder  de belasting op den standvink,

"  1 8 10000 

of 15000 . Wij  hebben alzoo, wanneer  er  4 zolders 

aanwezig zijn, op de onderste zuilen eene drukkin g van 

60000 . e aangegevene vermenigvuldiging geeft 

300  300

n l l

 J :_«! . of 54000000. 
100 

n stelt nu de buitenwerksche middellij n — ' der 
20 

hoogte, alzoo 15 ; stellen wij  dan de ijzerdikt e van 

de zuil — van de middellijn , dan heeft de kolom eene 
O 

holte van 12 , zijnde 15 2  15-

e formule waarnaar  de afmetingen hierbij  bepaald zijn, 

is dezelfde als die van $  alleen met dit verschil dat 

P (b-d) t h - j d y x i s 

 h 1 

n brenge nu 15 tot de vierde macht, gevende 

[5  15  15  15  50625. n trekt men af 

de vierde macht van 12, dus 12 x 12 X 12 X 12

20736. t verschil is 29889. t verschil vermenig-

vuldige men met het standvastige getal 10676, en wij 

vinden dan 29889 x 10676 z= 309094964. 

t gevonden getal 54000000 neme men nu 6 malen 

omdat men eene zesvoudige zekerheid wil. n vindt 

dan 324000000. Omdat nu dit getal grooter  is dan 

309094964, heeft men geene zesvoudige zekerheid. d 

men zich met eene vijfvoudige zekerheid vergenoegd, 

dan had men 54000000 met 5 te vermenigvuldigen ge-

had en zoude dan gevonden hebben 270000000 en de 

zuilafmeting was dan ruim voldoende geweest. n 

neme nu in aanmerking, dat om de berekening te ver-

eenvoudigen, de door  ons verkregene uitkomst welke het 

getal 30909464 gaf, nog altij d te groot is, en men 

zal dus weldoen in dergelijke gevallen waarbij  die uit-

komst in het tweede cijfer  van voren van het benoo-

digde, in ons voorbeeld 324000000, verschilt, de zuil 

een . meer  middellij n te geven. s het verschil in 

het tweede cijfer  meer  dan 5, dan herhale men de be-

rekening, op . meer  middellijn , en zoo men nu nog 

op hetzelfde verschijnsel stoot, voege men dan bij  die 

vergroote middellij n nog . n zal echter  bij 

eenigen praktischen takt, slechts zelden eene herhaalde-

berekening behoeven intestellen. Was integendeel de uit-

komst omgekeerd geweest, dan handele men met eene 

vermindering van de middellij n op dezelfde wijze. 

n cl it gebouw zullen nu de hooger  staande, minder 

belaste zuilen, mindere afmetingen kunnen hebben. Wij 

raden aan de grootte van de buitenwerksche middellij n 

te houden op i der  hoogte, en nu de holte grooter  te 
20 

nemen. 

Om nu deze holte tc bepalen, zullen wij  het te geven 

voorschrift toepassen op de zuil van de onmiddelijk 

hooger  liggende verdieping. e is belast met 45000 

j  30O  ?oo 
of 3 x 15000. n neme wederom -—j~—-—x 45000, 
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gevende 40500000. t getal neme men, zesvoudige 
d uillende, 6 malen, en wij hebben dan 243000000. 

e e middellijn m op 15 . 
stellende, nemen wij n de e macht, gevende 
zooals wij boven zagen, 50625. t getal -
vuldigen wij met 10676, j wij dan vinden 540472500. 
Van dit getal n wij af het pas gevondene 243000000 
en wij hebben dan 540472500 — 243000000 of 297472500. 

e uitkomst deelen wij doo  het s aangehaalde 
standvastige getal 10676 en wij vinden dan voo  quotient 
27863. t n wij den tweeden l 
en vinden dan voo  de naaste e , in geheele 
getallen 194. t nogmaals den l -
kende, vinden wij m den naast n geheelen 
nemende 13 , en deze is nu de middellijn van de 

holte die  zuilen, zoodat de e t -

of . 
e hooge staande zuilen zouden, op dezelfde wijze 

, veel mee holte geven. Wij meenen echte te 
moeten n de e de zuilen in geen geval 
minde dan 1 . te doen zijn Ook meenen wij te 
mogen en moeten , de m de zuilen 

h te nemen, en deze in de g van de 
n en t op deze met n 

te , welke men dan doo  holle aanloopen met 
de zuilen kan . n e voo  eene soliede 

g van het t met de , beden-
kende dat het gegoten ijze  alleen een degelijk l 
is om e n te , of  in het 
algemeen van n volgens tie lengte de stukken 
deze j j van buiging blijvende, en die e -
ting tie e n moet alzoo met de meeste 

g d . Voegen wij nu j wat wij 
aangaande de wisseling de belasting, toen wij de houtcon-

n behandelden, aanhaalden, l ook ten aanzien 
van somtijds te n hevige schokken, dan meenen 
wij ook voo  deze n p bizonde te 
moeten wijzen, cn j nog bizonde op de e 
massa tie n als gevolg van het -
kelijk teel n van het . t 
ligt niet in ons bestek deze zaak speciaal te behandelen, 
doch wij meenen e l op te moeten wijzen dat het 
in standhouden van het , l bij nieuwe 

, hie  weldegelijk een bepaald n op 
het hie  en daa aangestipte . Aan geene -

, welke bepaalde afmetingen geven voo  hetgeen 
tlie n , is hie  te denken, omdat de 

e hie  geene voldoende punten van uitgang ople-
, tlie bepaald genoeg zijn om tot n van 

e n te dienen, en dus g en 
, d met wenken als de weinige, die-

wij konden geven, eigenlijk- moeten beslissen; l 
nog de e technische behandeling van het 

j , van het e belang is. 24) 

 l»e formule welke n voor  de bepaling van de 

89. Wij hebben bij balklagen, als die welke wij in 
de laatste behandelden, gevallen, j ook uitge-

e openingen n e g de be-
lastingen welke de balken die den k te n 
hebben, moeten , kunnen m naa de 
gegevene n d . Zijn die be-
lastingen bekend, dan zal men bevinden dat in vele 
gevallen de afmetingen de n balken, voo  de 

n gekozen, te g van afmetingen zijn. 
n zal in die gevallen of balken van mee -

mogen moeten kiezen, of doo  eene e e 
het n van de e moeten . 

t men voo  de mee belaste balken dezulke, 
welke e afmetingen hebben, dan bepaalt men 
naa aanleiding van de  gegevene -

, wat de dus gekozen balk n kan, en 
men zal dan kunnen beslissen of deze al of niet vol-
doende is. Gewoonlijk is het gewicht de e 

n balken pe e  opgegeven, en men 
t nu de , die onmitltlelijk in de opgaven 

op die volgen, welke voo n gekozen zijn 
k bedoelen wij hie  de opvolgende in ge-

. 

liet kan , dat men n heeft doo  eene 
e e bij de hie  bedoelde het -

mogen te . e bedoelde e kan 
nu op het eenvoudigst bestaan in het n van 
de , n men te n zich 

t een plaat van e dikte te klinken ; en 
het komt e  dan alleen op aan te bepalen, hoe dik die 
aangeklonken platen dienen genomen te . 

Stellen wij als d een balk, die als k 
belast, te n heeft 2000 , dat de flenzen van 
de gekozene balk de dikte hebben van . t
de e belasting van den balk die van 2000 . 

t tot 3100, en dat de e hoogte van 
den gekozen balk 22 . is, de e 
tusschen de flenzen is dan 20 . 

Wij vinden nu de dikten de op te klinken platen 
doo  het volgende . n e de 
bijkomende belasting, na deze doo  100 gedeeld te heb-
ben, met 3 malen de totale balkshoogte, dus in ons 
geval 22 met 3, en dan nog met de balkslengte welke 

middellij n van holle ijzeren kolommen geeft is 

dA7 
 —

Uier  is 1' uitgedrukt in , d en  zijn dit in . en 1 in . 

d*  - d,« 
Wi j  hebben deze formule veranderd in 6F =  x / i Ta 

waarbij  nu ook 1 in . is uitgedrukt . 

e formule van n is tonder  gebruik der  logarithmen niet 

en met dit nog zeer  moeielijk te behandelen. Wij  meenden ons, de 

gekozene afwijkin g zonder  bezwaar  voor  de praktische toepas-

sing te kunnen veroorloven, en dit te meer  dewijl toch voor 

de toepassing eene vijfvoudige zekerheid desnoods voldoende 

te achten is en bij  de gewone gevallen wij  deze altij d ruim be-

houden. Verder  is tl, —  d gesteld, en dan  zeer  gemak-

kelij k de door  ons gegevene voorschriften uit deze formule 

af te leiden. 
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wij 500 . stellen. Wij hebben voo  bijkomende belasting 

1100 . en na deeling doo  100, dus 11. Nu is 

11 x 22 x 3 X 5°° = 3 6 J O O O 

n neemt s de e macht van de hoogte 
tusschen de flenzen, in ons geval die hoogte 22 — 2 
of 20 zijnde, alzoo 20 X 20 X 20 of 8000, en -
vuldigd deze met 28. gevende hie  224000 

Eindelijk deelt men 363000 doo 224000 en vindt 

dan —- of nabij 1,6. e beide aan te klinken platen 
224 J 

moeten nu de gezamenlijke dikte van 1,6 . en dus 
elk die van 8 . hebben. 

t t volgende zal men voo  iede geval 
balken , welke de opgegevene belasting met 
volkomene veiligheid kunnen . 25) 

90. j het k van n balken, is de bevestiging 
de  houten - of n op deze altijd minde
gemakkelijk en , dan bij dat van houten balken. 
Eene zooveel mogelijk volkomene bevestiging van deze 
is voo  zwaa belaste, en aan hevige schokken blootge-
stelde n zee aan te . Wi l men die deelen 
onmiddclijk op de n balken bevestigen, en tevens 
de gelegenheid geven, dat de zolde l gelegd 

, om tleze late  te kunnen , dan heeft 
deze op zich zelve hoogst eenvoudige g eigen-

e . Wi l men nu eene  zonde
tusschenkomst van houten , aan of op de 

n balken , dan zal men te n hebben, dat 
dusdanig n onnoodig , en dan t de keuze-
van zee e en vaste deelen eene noodzakelijkheid. 

n bezigt l te g van , in som-
mige gevallen gemetselde en niet pleiste of eenige e 
dekking n . Wij kunnen t deze 

n in geene n , en n 
dan ook alleen aan, dat men het e gewicht -

t draagvermogen van een getrokken ijzeren balk bij 

 voudige zekerheid geeft ons de daarvoor  aangenomene formule 

p = „  bh* - ( b - d ) h-d,)*  x S o Q 

6 h

e verdikkin g van den middenrib geeft de bijvoeging van 

een balk van rechthoekige doorsnede, breed als de dikte der beide 

platen te zamen en in hoogte gelijk aan de hoogte van den balk 

tusschen de flenzen. s nu de binnenwerksche hoogte tusschen 

de flenzen (h—d,), zijnde tl, de gezamenlijke dikte der beide 

flenzen, welke wij  = . stelden, dan wordt deze hoogte h —

s nu de weerstand bij  üc hoogte ^ h in de buitenste vezels 

. per 5, dan is deze op de hoogte  (h—  uit de 

neutrale as rekenende ^  ( ' '  2 \ *  7 0 0 alzoo - _T xJ h h 

Stellen wij  nu de gezamenlijke dikte der  platen, aan den mid-

denrib vast te klinken d / ; dan vinden wij  voor  het draagvermo-

gen van die platen, dit  noemende: 

i " =  x  of  x
61 3 h l 

t tl,, oplossende heeft men d"  —

welke nu het gegevene voorschrift insluit. 

n gevallen als deze zal men in den regel de gemiddelde dikte 

der flenzen van den getrokken balk op . voor  elk kunnen 

rekenen. Om rekening te houden met de klinkverbindin g is de 

factor  hier  gesteld op

mede de balken  belast n eenvoudig in 
g heeft te n ; blijvende s de bepaling 

de  afmetingen, of lieve  tie keuze tie e balken 
behoudens de e belasting, dezelde. 

91. Wij gelooven e ook het  de balk-
lagen in magazijnen enz. voldoende behandeld te hebben. 
Wij zouden j nog te voegen hebben den  de

e belasting, ten gevolge van tic lasten tlie uit 
de g de bekapping doo enkele balken 
moeten n , doch , tlat men deze-
naa aanleiding de gegeven n zal kunnen 
bepalen, en dan g of tie afmetingen of zoo 
noodig de  de e n
men deze laatsten wil , vast te stellen, en wij mogen dan 
van eene e g van dit ) afzien. 

92. t ons nu nog aan te geven, hoe tic balken 
die als  met het eene einde uitsteken, bal-
konbalkën enz. in afmetingen moeten bepaald . 

t men met een uitstekentien hijschbalk te doen, 
dan komen j e gevallen . 

t eenvoudigste is tlat, j aan den uitstekentien 
balk een takel bevestigd , e men eene 
op te n last ligt. t men ligte lasten ove
eene enkele schijf, dan zal men te  plaatse van den 
haak welke de schijf houdt, zich moeten n 
eene belasting gelijk aan het dubbel van de te ligten 
last . n tleze gevallen zijn de lasten niet 

t en zelden mee dan 50 , wannee zij
uit tie hand geligt , in alle gevallen zelfs

k . 

t men  lasten te ligten, en bezigt men 
j een takel van mee schijven, dan telt men het 

aantal touweinden n de last hangt, deelt die last 
doo  dat aantal en voegt het e  bij 
de e de te ligten last om den k te bepalen, 
welke de balk te lijden heeft, te  plaatse waa tie takel 
hangt.  lad men b. v een last van 3011 . te ligten, 
en bezigde men een takel van 2 en 3, dan hing tie last 
aan 5 touwen. n wij nu 300 doo  5,  vinden 
wij 60, en de balk zal nu te  plaatse waa het takel 
hangt met 360 g belast zijn. n moet j nog 
op de e e van de macht , ten ge-
volge van tic omstandigheid, tlat tleze gelijktijdig tic 

g enz. moet . n kan  met 
het oog op de bepaling de  30 % van tien 
eigenlijk te ligten last n en this 90 . voo  ons 
geval, zoodat wij de balk als met 360-|-90 of 450 . 
te  genoemde plaatse moeten belast

Liep j de loope ove een lie  of ande bijkomend 
toestel, dan blijf t de g van den last nog altijd 

 dewijl hie  de spanning in den loope alleen 
in g komt, zootlat men in  gevallen 
alleen op het aantal takeltouwen, n de last hangt, 
te letten heeft. 

Stellen wij nu tlat b. v. doo  middel van een takel-
tuig aan een  hijschbalk lasten moeten ge-
ligt  dan moet men om tie afmetingen van tien 
balk  bepalen weten, welke de e te n 
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last is, die tcr  ligting of tot ophalen kan voorkomen. 

stellen wij  deze . Nemen wij  aan, dat om bi-

zondere omstandigheden, het punt waar  het vaste blok 

aan den balk hangt op . buiten den muur  waarin 

de balk draagt moet uitsteken. Aan het losse blok hangt 

in een stro]) of eenige andere bevestigingstoestel, de last. 

liet doode einde van den looper, fig. 20 is aan 

het losse blok bevestigd. Ue 

 < last hangt aan 5 touweinden 

^ *- en de spanning in den looper 

| -  dus of 100 . Op 

Fig 

het punt A van den balk , 

werkt dus hel vermogen van 

last en macht, en deze geeft 

dan daar  eene drukkin g van 

600 . e voorzigtigheid 

vordert nu, dat men ten 

minste 30 % meerdere kracht 

ter  overwinning der  wrijvin g 

in rekening brengt en dus de werking in den looper, 

op 130 . stelt. Wij  hebben dan voor  den last, bij 

A op den balk werkende, 630 . Wij  nemen nu aan, 

dat men de verhouding tusschen de breedte en hoogte 

van den hijschbalk als 5 : 7 neemt, en dan nog moet 

men hier  op minstens 20-voudige zekerheid rekenen. 

t doende vindt men de hoogte van den hijschbalk 

als volgt: 

n vermenigvuldigt de belasting bij  A met de af-

stand AB , d. i. met de uitstekende lengte van den balk. 

Wi j  vinden hierdoor  630 X 130 of 81900. t produkt 

neemt men 42 malen, gevende 3439800. n deelt 

het laatst verkregene getal 3439800 door  150, en vindt 

daarvoor  omtrent 22932. 

t trekt men nu den derden machtswortel en 

vindt daarvoor  nagenoeg 29 , zoodat - daarvan on-
7 

geveer  11 geeft. e hijschbalk verkrijg t nu de hoogte 

van 29 bij  de breedte van 21 . 26) 

s de belasting P en de uitstekende lengte van den bri k 1 

dan hebben wij  op  voudige zekerheid rekenende : 

 P — ^~ X  en b — n zijnde, wordt deze formule 
61 7 

 P
 1 

if  5 h? X  = 1'  — i r
1 

d u s h = .> J 

n zal bij  den eersten opslag de dus verkregene afmetingen 
overdreven zwaar  achten, en toch meenen wij  hier  eene twintig -
voudige zekerheid te moeten aanraden. e uitgaven voor  eenige 

. meerdere afmetingen is betrekkelijk gering, en deze balken 
kunnen aan allerlei toevallige van hun draagvermogen veel ver-
gende omstandigheden zijn blootgesteld; terwij l bij  een onver-
hoopt breken schromelijke ongelukken zouden kunnen volgen. 
Ook is dc bevestiging in dc muren niet zoo volkomen als 
de theorie veronderstelt, en moet ook op de grootte der 
buiging gelet worden. 

Wi j  hebben tot berekening der  de formule 

u = 4 » U X P ' 
 bh' 

Zetten wij  in deze  de waarden, die het voorbeeld in 

n de figuur  is het takeltuig duidelijkheidshalve ge-

teekend, alsof de schijven in de blokken boven elkander 

staan n de praktij k zal men, om hooger  te kunnen 

hijschen, liever  de schijven in de blokken naast elkander 

nemen ; de zaak blijf t echter  dezelfde. 

93. Steken de balken vri j  buiten een gevelmuur  uit, 

dan moet de bevestiging in de muur  met die voorzorg 

geschieden, welke deze zoo volkomen mogelijk maakt, 

d. i. men moet zeker  zijn, dat het in de muur stekende 

balkeinde volstrekt niet kan oprijzen. s nu die munr 

betrekkelij k dun, dan is het raadzaam dc balk binnen-

waarts in het gebouw te laten doorschieten en daar  met 

het andere einde te verbinden met een balk of balkstuk, 

welke tie oprijzin g van dat binnenwaarts doorschietende 

einde belet. Wij  hebben in fig. 21 een ruwe schets 

Fig.

gegeven van dc wijze waarop wij  ons die verzekering 

tegen het oprijzen denken. A B is de hijschbalk die 

over  de lengte A C buiten de muur uitsteekt, m, n en p 

zijn balken tot eene balklaag van het gebouw behoo-

rende. Over deze zijn de balken q en r gelegd en onder 

deze over  de onderkanten der  balken m, n en p, met 

deze andere dergelijke dwarsbalken verbonden, onder 

de balken m, n en p door  is nu de hijschbalk gelegd 

en daarmede is de laatste op het stevigst verbonden. 

Wi j  gelooven dat bij  eene goed bewerkte verbinding 

met keepen op voorloeven, verzekerd door  bouten en 

stroppen eene opligting van het binnenwaarts doorschie-

tende einde van den hijschbalk hierbij  redelijker  wijze on-

mogelijk mag geacht worden ; terwij l bij  eventueel voorko-

mende schokken, de werking van deze over  eene zeer 

aanzienlijke massa wordt verspreid, en dit dient vooral in 

aanmerking te komen. n de figuur  is bij  C onder  den 

hijschbalk een in den muur gemetselden onderlegger  aan-

gegeven. k meen die te moeten aanbevelen, dewijl deze 

om de daarin bestaande veerkracht, de mogelijk voor-

komende schokken minder  schadelijk maakt. 

den tekst gekozen geeft, dan hebben wij  u = 4 X  X
 X  X

of u —  c  , dat is hoogstens  zoodat de buiging 

zeer  gering is, veel geringer, dan wij  behoudens eene voldoende 

stijfheid bij  de zolderbalken meenden te kunnen toelaten, en toch 

achten wij  eene  voudige zekerheid volstrekt niet overbodig. 

w 

94. Voor  het geval dat de last wordt opgehaald met 

een windas binnen het gebouw geplaatst, hangt dikwijl s 

aan den hijschbalk eenvoudig een leihoofd of leischijf 

en loopt de looper  over  deze heen in de horizontale 

richtin g overgebracht, dadelijk op de rol van de windas. 

(Zie de schets hiervan in fig. 22.) 

Ook nu is de 

spanning in den 

looper  ruim zoo 

groot als de 

zwaarte van den 

last, en wij  moe-

ten nu aanne-

men dat de 

hijschbalk A B 

Fig.  met den last, 

loodrecht benedenwaarts trekkende, belast is en buitendien 

nog evenveel in de rigtin g der  lengte getrokken wordt, zoo-

dat hier  die balk tegeneen naar  binnen trekken moet ver-

zekerd worden. n bedenke wel, dat hier  volstrekt niet 

geheel alleen op den weerstand van den gevelmuur  te reke-

nen valt, en deze niet altij d tegen de hier  werkzame krachten 

zoude bestand zijn.  is nu niet alleen noodig den 

balk binnenwaarts te laten doorschieten, maar  ook dezen 

op twee of meer  zolderbalken bevestigd hebbende, deze 

laatsten door  ze te koppelen, tegen zijdelings doorzetten 

te vrijwaren . — Eene te zwakke verbinding in dien 

zin geeft hoogst nadeelige werkingen op de gevelmuren, 

die zich maar  al te dikwijl s doen kennen. — Wij  kun-

nen onmogelijk alle gevallen van meer  bizonderen aard 

hier  aanhalen, en nog veel minder  behandelen, cn 

moeten ons vergenoegen met eenvoudig op een enkel 

van deze te wijzen. n ieder  geval als dit, zal men 

eene twintigvoudige zekerheid in rekening houdende, 

mogen rekenen aan dc redelijke eischen van zeker-

heid en veiligheid voldaan te hebben. 

95. Een ander  geval is dat, waarbij  binnen het ge-

bouw een hijschtoestel is geplaatst, en hiertoe de noo-

dige openingen door  luiken gedicht in de zolders zijn 

aangebracht. e groote verscheidenheid in de inrichtin g 

van deze toestellen maakt het ondoenlijk om ook voor 

dit geval ten allen tijd e voldoende voorschriften ter 

bepaling der  afmetingen te geven. n merke in ieder 

geval op, dat de balk waaraan het takeltuig of een 

eenvoudig leihoofd hangt, bij  het aanwezig zijn van een 

takel, den last vermeerderd, met de spanning in den 

looper, en dat bij  een enkel leihoofd die spanning 

gelijk aan den last zelve is; zoodat de balk dan 

rui m de dubbele grootte van den last te dragen zal 

hebben. Vooral lette men op eene soliede bevesti-

ging van dien balk, wanneer  deze, zoo als nog al 

eens het geval is, aan de bekapping is vastgemaakt. 

Wi j  moeten in het algemeen zoodanige bevestiging 

ontraden, en aanbevelen daarvoor  in de plaats, bizondere 

stoelen te stellen, die uit stevige bintwerken zijn

gesteld, en zonder  verbinding met den kap op de 

balklaag rusten, welke gebinten dan zoodanig kunnen 

ingericht worden dat zij  tevens de hijschtoestellen b. v. 

lieren enz. dragen. Wij  hopen in een later  nummer 

afzonderlijk , de meer  werktuigkundige construction, 

waarmede ook de bouwkunstenaar  eenigszins vertrouwd 

dient te zijn, te behandelen, en verschuiven tot dan, de 

verdere behandeling van dit onderwerp. 

96.  ligt niet binnen het bestek dat wij  ons voor-

schreven, de zwevende vloeren (tribunes enz.) te be-

handelen, welke toch niet tot de alledaagsch voorkomende 

bouwkundige constructicn te rekenen zijn. Ecnigermatc 

daarmede overeenstemmende hebben wij  de uitstekende 

balkons bij  onze gebouwen. 

Stellen wij  bij  deze de ondersteuning te bestaan uit 

de verlenging der  zolderbalken, of om de richtin g der 

balken in de balklaag, uit altij d daaraan verbondene, 

afzonderlijke balken, en wij  dienen nu de afmetingen 

van deze te bepalen. 

Zij n het de einden van uitstekende zolderbalken, dan 

zullen deze in den regel, omdat de vloer  van het balkon 

lager  moet liggen dan die van het aangrenzende vertrek, 

voor  dat uitstekende einde eene mindere hoogte moeten 

verkrijgen . l nu in den regel de beide buitenste 

balken door  consoles ondersteund worden, raden wij 

aan daarop niet te rekenen. Wij  beschouwen dan de 

balken in tli t geval als gelijkmatig over  de uitste-

kende einden met 300 . per s belast, en vinden 

nu de hoogte welke zij  moeten behouden als volgt. 

Stel de zolderbalken van het gebouw hebben de hoogte 

van 24 . bij  eene breedte van 10 . en liggen 66 . 

uit elkander, doch dat het balkon een uitsprong der  balken 

. vordert. e belasting op een balkeinde is dan 
66 X 80 X 300 f . _ . ., .. , 
—  - — of circa 158 stellen wn 160 kg. 

O 

n heeft nu in de eerste plaats te zorgen, dat de 

hoogte van den uitstekenden balk van de lengte is. 

e lengte 80 . zijnde, zoude men circa 10 . hoogte 
voor  die uitstekende einden behoeven. Was in eenig ander 
geval die uitstekende lengte 120 . geweest, dan had men 

\\- X 120 of circa 14 . voor  hoogte moeten houden. 
26 

e doorbuiging is hier  zeer  gering, zijnde tier 

lengte dus, of . of  alzoo in het eerste geval 
500 500 

 ' ' O 

no  2 . in het tweede —- en alzoo nabij  2,5 . 

t ligt in den .aard der  zaak dat hier  de doorbuiging 

slechts zeer  gering mag zijn. 

n beproeve nu wat de balk bij  deze hoogte cn de 

breedte der  zolderbalken kan dragen, en men vindt dan 

dit gewicht als volgt. 

n vermenigvuldigt de breedte met de tweede macht 

der hoogte, gevende in ons geval de hoogte 10, dan 

zetten wij  over  dit product 24 X 100. n neemt deze 

nu gevondene 2400, 20 malen gevende 20 X 2400 o 

4S000, en dit laatste product nu door  de uitstekende 
lengte 80 deelende, heeft men ','  ' ° 600 ; zoodat h 80 
hier  de uitstekende balkeinden zeer  goed voor  onder-

steuning van een uitstekend balkon kunnen  cn 

dit dan ook meestal het geval zal wezen. Nemen wij 

aan, dal eene uitkeeping van 7 . ter  vermindering 
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de  uitstekende hoogte voldoende is, dan hangt het van 

de afmetingen de n af of deze e 

al of niet kan n toegepast. n t nu naa het 

gegeven t de hoogte de uitstekende einden, is 

deze te t om, 6 a 7 . van de e 

afnemende, de gevondene hoogte n te doen be-

houden, dan moet men e balkonbalkjes leggen. 

e hoogte van deze neme men in geen geval minde

dan van de uitstekende lengte. Was deze b v. 
26

130 . dan moest die hoogte 

lengte. 

3  '30 
26 

 390 , 

 5 . zijn. e e vindt men nu als volgt : n deelt 

de e belasting doo  de uitstekende lengte, 

het quotient geeft de e de balkjes. e balksaf-

stand 50 . stellende is de belasting op een balkje 
50  130  30 of 195 . Wij hebben nu 4 X ' 9-5 

130 O 

of a 7 . en balkjes van 7 . 15 . zouden 

dus voldoende zijn. d men nu n van 

O bij 21, dan zoude men de einden met behoud van 

15 . hoogte kunnen doen uitsteken. t deze balks-

afstand niet met de e van het balkon -

stemmen dan kan men op deze e nog s een 

balkje leggen, en zoo men dit noodig t elk op 

eene t , e met de balklaag -

den, welke g wij ten allentijde zouden aanbevelen. 

d men eene te e hoogte , zoodat men 

van de uitstekende balkeinden geen 6 a 7 . konde 

afnemen, dan moest men e balkonbalkjes 

leggen, n de afmetingen naa de gegevene -

n kunnen bepaald . n late deze doo

de n heenschieten en e de dan -

tende einden aan de . t de hoogte 

te t zijn om  te veel beneden den -

kant ile n doo  te hangen, dan kan, zoo men 

wil , bij de s e einden van die 

hoogten zooveel afgenomen , dat zij met de on-

n de n n of niet mee -

hangen dan kan n toegelaten. 

Loopen de balken in eene g t op de 

balkonbalkjes, dan is men t e balkon-

balkjes te leggen. e afmetingen van deze kunnen 

m naa de gegevene n bepaald n ; 

ook nu is het aan te n de einden s te 

laten , en aan de balklaag te . 

t j de , dan neme men deze doo uit-

g weg, legge op den n k cn 

met de e einden in den muu e steckbalkjes, -

aan nu ile s e einden de balkon-

balkjes kunnen n . Ove  deze steckbalkjes 

legt men dan langs den muu een  gekeepte 

k voo k dienende, ten einde p de einden 

de n te kunnen bevestigen. n elk de ge-

noemde gevallen is het af te n de balkonbalkjes 

zonde e g in de n te leggen. 27) 

97. Wij mogen aannemen, dat men de gewapende balken 

die t n g zal -

gen doo , die men, zoo  geene balken van 

n ijze  beschikbaa zijn, van aan n 

plaat- en  nemen. t valt niet te betwijfelen, 

dat deze g alleszins is aan te , en wij zullen 

m in geene behandeling, l niet van de kunst-

balken uit e stukken zamengesteld, behoeven 

te . Wij gaan die dan ook stilzwijgend . 

98. E  kunnen echte gevallen , j 

de balken met l doo  een k van ijze  in 

n en stijfheid kunnen t , 

en j het dienstig is n k te maken. 

e hoofdzakelijke g de e van deze 

balken hebben wij in fig. 23 geschetst. Aan den balk A

is een - of steunstang 

C , en de op 

e -

king t doo  de span-

of n naa A en 

. 

t kan nu van belang zijn de afmetingen van zoo-

danig k te bepalen. — Een bepaald d 

kiezende, stellen wij den balk A  lang 800 , zwaa

20 bij 30 . en belast met 5000 . ; en wij stellen 

op den , dat die balk onde de genoemde 

belasting niet mee dan de lengte, en dus —__ of niet mee dan de lengte, en dus 
500 fe 500 

. mag , j wij dan de belasting -

n gelijkmatig ove de balkslengte d te zijn. 

Wij hebben in fig. 24 de 

e van dit k 

(_  5 aangegeven, en n ten 

fl  dien aanzien op, dat d 

^ ^ = = ^ ~ ~ i is op de mogelijkheid, de 

j . ; g 2 4 . spanning in de s aan-

e spanstangen doo  de aanwezige n te 

kunnen . — Wij kozen een bepaald d van 

, dat echte naa g en omstandigheden 

kan gewijzigd , eene e g dan die 

welke de  geeft, meenen wij g te zijn. 

Wij stellen in fig. 23 de afstand C  te zijn 40 . 

e balk A  biedt tegen eene buiging een d 

welke de g van het k ten goede komt, 

en deze moet in de e plaats bepaald . n 
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vindt de belasting, welke noodig is om A  tot de

lengte te doen , doo  de volgende . 

e e macht van de balkshoogte 30 -

vuldigt men met de e 20, en vindt dan 

30  30  30 x 20 of 540000. t t deelt men 

doo  de tweede macht de  balkslengte of doo  800  800, 

d. i. doo  640000, men heeft dan 5 40 O 0 ° ^ 54 ^ j
640000 64 32 

e e t men met het standvastige 
27 

getal 1664, cn vindt dan ~<  1664 of 1404 ; stel-

len wij  als zee nabijkomende 1400 , altijd 

het e nemende. 

E  blijf t nu van de belasting 5000 , 5000 140O 

of 3600 , die nu doo  het k in evenwicht 

moet gehouden . 

e lengte van die - of spanstang A  vindt men 

nu doo  de hoogte C  of 40 tot de tweede macht te 

, j te tellen de tweede macht van A C of 

400X400, en t die van de tweede l 

te . Wij vinden alzoo 400 x 400 -f- 40 x 40 of 

160000 + 1600 of 161600, en na het n van den 

tweeden , nagenoeg 402 . 

e spanning of g welke nu A  te n 

heeft, vindt men als volgt. 

n t de helft de e be-

lasting 3600 dus 1800 met de lengte van , en vindt 

dan in ons geval 1800x402. t t deelt men 

doo  de e van , of 40 in ons , en 
,  . 18000x402 . , 
heelt dan —— of 18090, en met dit zee be-

40 
k n n nu de stangen A  en C

. 

Neemt men nu aan, dat deze stangen, om veilig 

d te bieden, hoogstens met 800 . pe " 

schillende, en dus e dan de aangegeven wijze 

geschieden. n e , dat doo  aan de stangen 

A  en e n met , deze 

zoodanig kunnen gespannen , dat de balk, de 

e g en niet mee .  het 

aanhalen de n kan de stijfheid van den balk-

in de e mate d . j e 

men , dat de deelen die het dadelijk d de

stangen geven, tegen een t n

, voldoenden d bieden, en e  dus m 

zooveel e ijze  moet d n 

, als de e de stangen houdt. 

Vallen de stangen A  en  te zwaa uit, dan kan 

men  zee goed twee stangen bezigen, die dan 

eenigszins , te zamen de e van de e 

enkele stangen moeten hebben. e bezigende, lette men 

l op de gelijke spanning van beide stangen, dewijl 

eene e ongelijkheid in deze een n van 

het k ten gevolge zoude kunnen hebben. 

98. Zijn de balken zee lang, dan is het te , 

het k met twee stijltjes te n in den 

zin als de schets in fig. 25 aangeeft. 
Na m be-

paald te hebben welk 
gedeelte de belasting 
doo  den balk t 
in evenwicht gehou-

den, en wel doo  den d van deze tegen de toegestane 

buiging van de  lengte, neme men aan, dat het 

mogen n , dan vindt men 18090 
800 

dee-

lende, voo  quotient 23, en de stangen A  en C

zullen nu 23 ' e moeten hebben. 

t men nu e stangen voo  A  en , dan 

vinden wij de middellijn van deze als volgt: n neemt 

de e 23, in iede geval 14 malen, gevende 

14 x 23 of 322 en deelt dit doo  11 dus is " Y j - = 29, 28. 

e deeling moet ten minste twee a e decimalen -

gezet ; uit dit quotient den l -

kende heeft men zee nabij 5,4 . of 54 . voo

de dikte van de stangen A  en . e stang of stijl 

C  heeft te n de  gevondene 3600 . 

en deze geve men liefst geene e dikte dan 
15 

de  hoogte, dus a 3 . e e is dan 

 3 x 3 ' of m 6 . e stang mag met 

niet mee dan 7 . pe 1 belast zijn, en zoude dus 

7  700 of 4200 . gevvigt kunnen . n 

neme ze zonde g liefst, te  dikte van de 

, wannee deze naa de g 

eene e e , dan de -

stang C  eigenlijk zoude , en n op het 

midden nog altijd eene zwelling van . e -

binding van het spantoestel met den balk kan op -

k de nog e belasting te n 

heeft. Stellen wij den balk doo  de punten C en , 

waa hij doo de n d , in e 

gelijke deelen gedeeld, en nemen wij m een 

bepaald d 

Zij de balk A  10 . lang en belast met 6000 . 

Wij hebben dan het t van S 90 volgende en 

de balk 25 bij 40 . stellende: 

40  40 * 40  35 o f | 6 e n l 6 x l 6 6 4 o f 2662,4 
1000 X 1000 

 wij 2660 stellen ; dit is dan de belasting noodig 

om den balk — de lengte of 2 . te doen -
500 0 

buigen; op de n weegt dan 60O0- 2660 of 

3340, en dus op elk 1670 . 

Wij vinden de lengte van de stang A  nu, doo  de 

hoogte van CE m 40 . stellende als volgt: 
A C is ° " of 333,?, stel 334 . e tweede macht 

3 
n is 111556, e tweede macht van 40 is 40 x 40 

of 1600 en alzoo 11 556 -4- 1600  112556. 

t de tweede l e vindt men 

nabij 336 . n vindt nu de g in den 

stang A E als volgt. 

e belasting 1670 t  de lengte 

van den stang A E en vindt dan 1670 x 336, en deelt 

s dit t doo  de lengte van den g 

CE of doo  40. n heeft dan  > 7 ° *  J J - of 14028 . 

van die . n wij nu 14028 doo  800 

dan vinden wij nabij 18 - voo  de e welke 

de stang A E zal moeten hebben. 



Nu is 4—x L — 22,01 en t den -
11 " 

l e heeft men nagenoeg 4,8 . voo  de 
dikte de stangen A E en . Om nu de spanning in 
de stang E F te bepalen handelt men als volgt. 

n t de belasting op C E, 1660 met 
de lengte van A C of 334 en deelt dit doo  de lengte-
van C  of 40, men vindt dan X 3 3 4 =13861 . 
voo  de spanning in E F, Stellen wij  13870. 

n wij nu dit getal doo 800, dan vinden wij we-
m zee nabij 18 , zoodat ook E T de dikte van 

4,8 . zal moeten . n het algemeen zal men 
mogen aannemen, dat aan de n A E, E T en 
F  eene e gelijke dikte kan gegeven . 

t e behoeft nu geene e toelichting 
Wij dienen j echte aan te , dat, zuive

h gezien, wij bij deze n voo  de 
n e afmetingen n dan deze 

eigenlijk behoeven. Wij meenden , om in alle 
toevalligheden te , hie  te moeten , dat 
de d ook voldoende is in geval de balk aan 
schokken kan zijn blootgesteld, en n , op 
een t waa en dan genoegzaam n 
te . n van e laten wij 
te  zijde. 

 de n mee hoogte te geven, t 
de spanning in de n zeke , doch de 
beweeglijkheid van het zamenstel t dan ook . 

j de toepassing kunnen gevallen , j doo
eene g bij e aldus gewapende 
balken, een n in de zijdelingsche g kan 

n , b. v. wannee men deze e 
op s wilde toepassen. n die gevallen kan het 
in g komen de n lange te nemen. 

. Wij zullen onze behandeling de balksafmetingen 
besluiten met ten slotte g te komen op de aanwij-
zing de n van het gewaagde, n het -

n of zelfs het te dicht te , voo  den bouw-
kunstenaa eene e handeling zoude 
zijn, ook dan nog, wannee alleen onkunde hie  als -
zaak in het spel komt. 

j zwaa belaste s en n is ook het maa
eenigszins gewaagde s dadelijk absoluut . 

j n van n d en bestemming kun-
nen n , die ons n minde te 
geven dan onze n eischen. Wij zullen ons 
bepalen bij het aangeven de afmetingen van balken, 

j men voo  woonhuizen de s van het ge-
waagde te nabij komt, om zich niet aan dat -

e bloot te stellen. 
. Wij nemen aan dat, wat het n 

, bij eene belasting die van de doo  ons aan-

genomene , de balk tot aan de e s van 
het n belast is,d.i. zooveel, dat bij eene -

, tic s de t van den balk n 
t en eene zoodanige belasting zal op den duu  het -

ken van den balkten gevolge moeten hebben. k 
kan men in de , deze getallen aannemende, zoove

niet gaan, en wij stellen de s van het gewaagde niet te 
 ''O 

nabij die van het voldoende, wannee wij het ^— voo  het 
60 

e n nemen, j het k 
gewaagde begint te bestaan. j zullen nu, wannee
men dezelfde balksafmetingen bezigt, de balksafstanden 
zich . Nu zal men b. v. voo  balken van 
700 . e lengte in woonhuizen nemen 
0,11 X 700 of 77 , als de e balksafstand 
en deze k kunnen n en op  54 . stellen. 
Ook bij minde wijde spanningen, b.v. die van 400 , 
zoude men de afstand 44 . kunnen n tot 
88 , en dan balken van b.v. 10 bij 15 opdien afstand 
leggen, en men zoude dan d de s van het 
gewaagde al zee dicht , en j zoude 
de g s 1 de  lengte of  4 ° ° - . of 

*  h 250 s 250 
if) . zijn, hetgeen hoogst nadeelig moet geacht 

. Toch zijn e n genoeg aan te-
wijzen j men tot die n gegaan is. t 
men naa de gegevene n de balken voo  een 
woonhuis bepaald, en besluit men die  uit elkande
te leggen dan die n voo  balksafstand geven, 
dan zal men den balk in e van dien n afstand 
mee belasten, en deze zal dan ook in diezelfde -
mee . d men b. v. een. balksafstand van 
60 . en t men die op 80, dan zoude men den 
balk in e van 80: 60 mee belasten, en dus in 

e van 4 : 3; l dan ook de balk in plaats van 

 4  r

nu 2- x 
400 3 

of — de lengte zal , 
400 300 

en dus veel minde stijf zijn. 
n zal zich, dit in g nemende, p 

kunnen geven van hetgeen men  nadeeligs 
l ook aan de stijfheid ; en wij hebben die 
e van het gewaagde dan ook alleen aangewezen, 

als eene maatstaf van l ing, ten einde ten 
minste e te kunnen bepalen wat en hoeveel 
men waagt. Wij stelden de eischen bij deze n 

t niet te hoog, en onthielden ons wel degelijk 
van elke g in die . m wij mee-
nen te mogen zeggen, dat naa onze , het 
minde nemen die  afmetingen eene e mate van 
insoliditeit aan het k geeft, die zich spoedige
zal doen , dan men ook bij de volslagenste 

d ten opzichte de soliditeit zoude 
wenschen. 

Wij meenen e het behandelen de afmetingen 
van dc balken, die bij de alledaagsch e n 
tot g de balklagen gebezigd , te kunnen 
besluiten. Wij zouden j nog eenige wenken te voegen 
hebben aangaande de afmetingen welke men aan bouten, 

s enz. tot  en wapening van balken 
enz. te geven heeft. 

Wij zullen evenwel de behandeling van dit p 
tot een volgend opstel uitstellen. 

J. G. J. V A N . 
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E WOON - EN N van . J. J.  tc s , 

door . P. , Architek t ,, 4. 

T  te , door  J. J. W E V E , Architek t „  5. 

E E E N E G V A N N voor  het bepalen der 

dwarsafmetingen van de onderdeelen der  bouwkundige construction, welke dagelijks 

op het gebied der  burgelijk e bouwkunde voorkomen, door  J. G. J. VAN . „  9. 

E E T W aan den Singel te , 

door  E. J. , Architek t , 25. 

T  N A A E N V A N 

, door  J. A . S 28. 

P  A T E N. 

E E N . 

 en  — . Platte gronden. 

 en 4. . Platte grond en Voorgevel. 

WOON - EN N van . J. J. . 

5- . Platte grond v. h. Woonhuis. 8—11. — . 

6. . Plan, verdieping v. h. „ 12. . 

7- Voorgevel „  „ . 

T  te , 

14. . Parterre. 19. . 

15- . Verdieping. 20 — 23. . 

16. .  .engte-doorsnede. 24en 25. . 

i7- . . 26. . 

18. V. Voorgevel. 

g v h. Woonhuis. 

Plattegronden „  ,, . 

Voorgevel „  „ 

27. 

E E T W aan den Singel te . 

. Platte grond. 33 en 34. n . . 

28en29. n . Voorgevel. 35. . . 

30cn3i. . enV. Perspectiefteekening. 3Ö. X . . 

32. . . 

T  N A A E N V A N . 

37. . Proefvormen. 

38 en 39. . Toestellen tot het bepalen van den 40. . , 

absoluten weerstand 

E N OP . 

41. . Ontwerp voor  een Studeerlamp. 

42. . „  „  „  Studeerlamp. 

43. . „  „  „ . 



EEN . 

Toen zich na het overlijden onzer n Sophia 

eene Commissie had gevormd om de stichting van een 

monument ter r  eere voortebereiden, kwam het 

denkbeeld — een  in de eerste 

lij n in overweging en werd den ondergeteekende dien-

tengevolge door  een lid dier  Commissie verzocht, dat 

denkbeeld te ontwikkelen en door  een schetsontwerp 

toe te lichten. 

Ofschoon de bouwsom nog niet met juistheid kon 

worden opgegeven, werd het aantal der  te verplegen 

kinderen op ongeveer  een honderdtal gesteld, terwij l 

zich daarnaar  het geheele gebouw met al zijn eischen 

moest regelen. 

 ontwerp voorgesteld in  1 tot V was het 

resultaat zijner  overwegingen. n berg- en baksteen 

uitgevoerd, werd het door  hem begroot op +  200000. 

Ofschoon nu dat ontwerp niet ter  uitvoering geko-

men, doch door  een eenvoudig badhuis voor  minver-

mogende kinderen te Schcveningen is vervangen, vond 

de ondergeteekende het toch niet zonder  eenig belang 

het in dit tijdschrif t mede te deelen, en wel voornamelijk 

om de inrichtin g van het plan ten overstaan van de 

eischen aan een dergelijk gebouw verbonden. n 

waarom hij  ook de memorie van toelichting destijds 

aan het ontwerp gehecht, onveranderd heeft overgeno-

men, omdat het de grondslagen bevat waarop het be-

rust en deze, in verschillende technische organen ver-

spreid, thans ten gemakke van den lezer  daarin beknopt 

zijn samengevat. 

E V A N . 

e ondergeteekende heeft de eer  bij  het indienen 

van een ontwerp voor  een , de grond-

slagen mede te deelen, waarop dat ontwerp berust. 

e grondslagen zijn geput uit de voornaamste stich-

tingen van dien aard in den laatsten tijd , en de gege-

vens daaromtrent verstrekt door  mannen van gezag in 

Europa. 

Tot de eersten daarvan behooren onder  anderen de 

navolgende gebouwen, personen en corporatiën: 

s s der t

zu Berlin" , welk gebouw, onder  protectoraat van e 

e , bestemd is tot opleiding van 

ziekenverpleegsters en de verzorging van mannelijke en 

vrouwelijk e zieken. 

, kort geleden gesticht, hospitaal „  Sainte Eugénie 

et n de Santé a , en 

„ s h zu Tempelhof bei Berlin" . 

e gebouwen hebben geleid, 1°. vóór de stichting, 

tot historisch onderzoek omtrent de eischen van derge-

lijk e gebouwen en 2°. na den bouw, tot onderzoek en 

vergelijkin g der  verkregen resultaten met al die der 

voorafgaande stichtingen. 

e wetenschappelijke personen en lichamen daarmee 

 belast waren, voor  het Bethanien-Anstalt, Th. Stein, 

h - und Baurath"  onder  leiding van 

het h m der  gcistlichen, Unterrichts-

und l Angelegcnheitcn". 

Voor  het tweede gebouw „ n des hos-

pices de ; une Commission médicale choisieparmi 

les médicins et les Chirurgiens de ; „ l e Comité 

des inspecteurs généraux des établissements de bien-

faisance"; „  la Commission générale des batiments 

civils" , terwij l later  de bekende generaal n op ver-

zoek van „l a Commission des arts insalubres"  daarover, 

na een ernstige studie, een hoogst belangrijk rapport 

uitbracht .  project was vervaardigd door . A . 

, architectc des hospices de . 

Voor  de kennis van het derde gebouw leze men de 

e bauzeitung,  en raadplege de ,, Eva-

cuations-Pavilions in Bethanien"  en het groot „  Stadti-

sche s im Eriedrichshain" , bij  welke gebou-

wen dezelfde architekten van het „ , 

Gropius und Schmieden, betrokken waren. 

Overigens zijn zeer  belangrijk voor  de kennis van 

dergelijke gebouwen de „  Etude sur  les hopitaux et sur 

les ambulances"  van Ernest Bosc, een der  meest ge-

vierde architekten van onze dagen in Parijs, geschreven 

naar  aanleiding van de werken der  voornaamste chirurgen 

cn medici, die aan het hoofd der  diensten in de hospitalen 

te Parijs geplaatst zijn. 

Onder deze laatsten acht ik het noodig er  eenigen 

te noemen en tevens hunne meening omtrent enkele 

hoofdpunten mede te deelen. 

n een zeer  bekende memorie, ingediend aan de 

Académie de medicine in 1865, zegt r  Gallard: 

„ s constructions d'un hópital doivent ètre disposées 

de facon a nc pouvoir  s'abriter  mutuellement ni du vent, 

ni du soleil. Quand les ehoses seront ainsi, ajoute ce 

docteur, on n'aura pas a craindre de voir  entrer  dans 

une salie ['air  évacué de la salie voisine;  pourra 

des lors appliquer  la ventilation naturelle, cpii oflfre sur 

toutes les autres eet avantage immense, de fournir  l'air 

TijihJuift , 



pri s non seulement au ras des murs de l'hópital , comme 

dans l'appel simple, ou a quelques metres, soit dans le 

sens horizontal, soit dans le sens vertical, comme dans 

la propulsion mécanique, mais l'air  apporté de fort loin 

par Taction des vents". 

n een „rappor t sur  les progrès de la Chirurgie , 1867" 

drukken zich de . Guyon en é aldus uit:

sufrit d'ailleur s dc jeter  les yeux sur  les communications 

nombreuses et importantes faites a 1'Académie de me-

dicine et a la Société de Chirurgi e pendant les discus-

sions, que nous avons déja rappelées, pour  se convain-

cre que, dans l'esprit de tons, une aeration large et 

rénouvelée est la première des conditions requises pour 

le traitement des blessés et des operés. a ventilation 

naturelle est preferable a la ventilation artificielle ; il faut 

reconnoitre sa valeur  absolute". 

n zijn „Annuair e de 1866" is . Ulysse Trélat 

ook op dit punt zeer  bevestigend. 

„ s experiences, dit-il , prouvent d'une manière 

peremptoire qu'on ne peut impunément renoncer  a la 

lumièr e du soleil et remplacer  le mouvement naturel de 

l'atmosphère par  uit ventilateur, ni e par  des 

superpositions d'étages, le mieux sérait dc n'avoir  qu'un 

rez-de-Chaussée disposer  dc fagon a bénéficier  le plus 

possible des deux agents naturels de depuration et de 

circulation des couches atmosphériques, la pluie et le 

vent. . . Que les vents puissent balayer  facilement les 

préaux et les cours et que le soleil puisse baigner  la 

totalit é des batiments". 

p vervolgt de e der  „Encyclopédie 

d'Architecture "  zeer  te recht: „ , ni disposition en 

cercle ou en carré, car a cour  centrale sérait forcement 

humide et mal ventilée; ni disposition en étoile composée 

de batiments irradiant , d'un centre-commun, comme a 

la prison de s ou a la prison des s 

a Paris. Ce mode de construction donne de grandes 

facilités pour  le fonctionnement des services économi-

ques et médicaux, mais il multipli e les angles rentrants 

et les espaces resserrés ou la ventilation est imparfaite, 

oü le soleil ne pénètre pas et oü les miasmes s'accu-

mulent. On souhaiterait que plusieurs salles de malades 

ne fussent jamais superposées, car  l'air  vicié des salles 

inférieures pénctre et se répand dans les salles supé-

rieures, soit en remontant par  les escalters qui se trans-

forment souvent en vastes chéminées d'appel, soit en 

s'élévant le long des murs extérieurs, lorsqu'on ouvre 

les fenètres; on exige que les combles ne soient jamais 

convertis en dortoirs. a chaleur  en été, le froid en 

hiver  s'y font sentir  avcc trop d'intcnsité. 

Ne trouvent graces, ni les galeries établies a chaque 

étage de facon a doubler  toutes les salles d'un prome-

noir, ni ces galeries de service qui enveloppent complé-

tement le batiment. 

Ces galeries constituent un obstacle a la libr e circu-

lation de l'air  et rendent plus ou moins obscures les 

salles de malades oü le soleil ne pénètre plus que 

difhcilement. 

s salles ne recevront qu'un nombre de lits aussi 

limit é que possible. Seize en moyenne, c'est le chiffr e 

qu'indiqu e la „  commission d'hygiéne des hopitaux"  dans 

ses instructions de 1865. On leur  adjoindra quelques 

chambres a un ou deux lits" . n het „  hopital Sainte 

Engénie"  van één tot vij f toe.) 

n de „  Etude sur  les hopitaux et sur  les ambulances'' 

spreekt Ernest Bosc met zeer  veel achting over  de 

„ , omdat deze gemakkelijk gesloopt 

en vernieuwd kunnen worden zonder  groote kosten te 

veroorzaken. j  raadt dan ook aan, deze vooral op te 

richten in de tuinen der  monumentale gasthuizen, voor 

de verpleging van besmettelijke zieken. 

Schrijver  dezes zou hier  nog wel bij  willen voegen 

ook een dergelijke baraque te bestemmen voor  de be-

handeling der  vuile wasch. 

n het bovengenoemd overzicht der  Encyclopédie lees 

ik hieromtrent het navolgende: 

a buanderie devra être éloignée autant que le 

permettra a disposition des lieux, si l'on ne peut faire 

blanchir  le linge au dehors". 

„ a salie d'autopsie et la salie des morts devront 

être placées hors de la vue des malades et la sortie des 

convois mortuaires devra s'effectuer  par  une porte 

spéciale". 

Ten opzichte van de afmetingen der  ziekenzalen wordt 

vastgesteld eene hoogte van 4,50 , terwij l voor 

elk bed wordt gerekend: in het Bethanien-Anstalt op 

3 lucht; in het hopital Sainte Eugenie op 54 3 

en in het h op 37-40 . 

Omtrent de oriëntatie van het gebouw leest men het 

navolgende: 

s batiments scront orientés vers l'Est, de facon 

que les malades récoivent les prémiers rayons du soleil 

et l'influence favorable de leur  douce chaleur, qui re-

chauffe l'air  des salles a l'heure matinale. Tournees vers 

le , les salles des malades seraient exposées aux 

ardeurs excessives des jours d'été et en même temps, 

aux vents froids du Nord, si elles sont percées de 

fenètres sur  les deux faces". 

Aan al deze gegevens is nu het door  mij  ontworpen 

plan, in principe, ontleend. 

1. t bevat in hoofdzaak slechts ééne verdieping 

tot verpleging van zieken, terwij l al de groote zalen 

aan beide lange zijden door  buitengevels zijn begrensd. 

e oriëntatie dier  gevels wordt echter  door  mij , 

eenigszins afwijkend van het bovenstaande,

en  voorgesteld, opdat de zalen het zonlicht 

zouden kunnen ontvangen kort na de opkomst en bijna 

tot zonsondergang. t laatste stel ik alléén voor, om 

dc zonnestralen niet horizontaal in de zalen te doen 

schijnen, zooals bij  eene richting , vlak ten westen, het 

geval zou zijn. 

2. Tusschen en naast deze zalen zijn vertrekken voor 

de verpleegsters, om, zoowel bij  nacht als bij  dag, hulp 

te kunnen vcrleenen. 

3. n het midden en aan de einden van het terrein zijn 

die zalen begrensd door  gebouwen die men tot het 

zoogenaamd Pavilions systeem zou kunnen rekenen en 

die, door  breede gangen en portalen, inwendig behoor-

lij k zijn geventileerd. 

n die gebouwen bevinden zich, behalve de reeds 

genoemde kamers voor  de verpleegsters, de kleine 

ziekenkamers, de badkamers, dc keukens tot het be-

reiden der  pappen enz. voor  de zieken, de apotheek, 

het hijschlokaal, de hoofdtrappen en waterclosets. 

4. e verdieping, zoogenaamd op den begancn grond, 

bevat; 

Voor  de verpleging, in de vleugelgebouwcn, nog 

enkele vertrekken voor  reconvalescenten, die nu cn dan 

in den tuin moeten wandelen. 

n ziekte is niet meer  van dien aard, dat dc op-

stijging der  lucht schadelijk zou kunnen worden geacht 

voor  dc patiënten daarboven. 

Overigens is deze verdieping bestemd voor  de woning 

der directrice, de apartementen van den geneesheer  en 

de ziekenverpleegsters. 

5. t souterrein zijn de keukens, provisiekelders, 

dienstboden vertrekken, brandstotbergplaatscn, enz., ter-

wij l de linker  vleugel bestemd is tot het behandelen 

van het waschgocd, wanneer  dat schoon cn droog in 

het gebouw is gebracht. 

e rechter  vleugel dient voor  de bewaring van lijken 

en zoo noodig ook voor  operatie en desinfectie. 

6.  middengebouw bevat ook nog een 2" verdie-

ping die, even als de eerste, tot verpleging van zieken 

zou kunnen worden ingericht. 

Wat de kunstvormen nu der  gevels betreft, deze heeft 

de ontwerper  zooveel mogelijk in overeenstemming 

trachten te brengen, met het doel van het gebouw als 

s cn tevens als monument voor  de 

nagedachtenis dier  Vorstin, die zoozeer  gewoon was 

e beschermende hand over  hulpbehoevende kinderen 

uittestrekken. 

Boven den hoofdingang is r s buste ge-

plaatst, terwij l in den top van het middengebouw, 

binnen de meest concentrische figuur,  den cirkelboog, 

twee kinderen wijzen op het gekroond geschiedboek 

of het vorstelijk wapenbord, waarop dc liefdedaden staan 

gegrut van T , , 

, N , E -

. 

n , November  1877. 
. P. . 

Ten slotte nog een enkel woord over  dit onderwerp, 

van lateren datum, en wel van den ingenieur  architekt 

. E. , een man die de vruchten van persoonlijk 

onderzoek en ondervinding over  een reeks van jaren, 

heeft neergelegd in een werk getiteld „  Etude sur  les 

hopitaux et particulièrement sur  la construction d'un 

nou vel hopital a

e studie is in de eerste plaats sterk gekant tegen 

het zoogenaamd baraksysteem, dat door  vele genees-

hceren en hygiënisten van den laatsten tij d zoo hoog 

boven dat der  permanente gasthuizen werd aanbevolen, 

en waaronder  ook Ernest Bosc (zie de ) be-

hoorde. 

Behalve het goedkoopc dezer  gebouwen en het ver-

branden dientengevolge, na afloop van elke hevige epi-

demie, voeren die heeren vooral het argument aan, dat 

het sterftecijfer  in tic permanente hospitalen steeds zoo-

veel grooter  is gebleken als in dat der  barakken. 

e heer s zegt daarop, indien dit laatste dan 

werkelij k zoo is, waarom richt men dan niet behalve 

hospitalen, ook woningen, scholen, colleges, kerken, 

hotels enz. tijdelijk , als barakken, op? e schrijver  is 

van een geheel tegenovergesteld gevoelen en zegt met 

een ander  autoriteit op dat gebied, de heer  Sarazin, 

„  Essai sur  les hopitaux" , dat alleen de gebiedende 

noodzakelijkheid, als b. v. die bij  een oorlog dc con-

structie van zulke tijdelijk e hospitalen kan wettigen; 

buiten die noodzakelijkheid moet het baraksysteem be-

paald verworpen worden, omdat de veranderingen van 

temperatuur  daarin een zeer  nadeeligcn invloed op de 

zieken kan uitoefenen en alle comfort in zulke gebouwen 

ontbreekt. Op den langen duur  kunnen ze niet anders 

dan ongezond werken. 

e administratie voor  de gasthuizen te k schijnt 

met het baraksysteem ook een proef genomen te hebben, 

evenwel, op grond der  verkregen resultaten, geen 

reden te vinden op dien weg verder  voort te gaan. 

, vraagt de heer . indien dan zoo-

wel dc permanente hospitalen, als de barakken weinig 

praktisch zijn, welk systeem zal die ongemakken 

kunnen overwinnen? en daarop antwoordt hij  dat,

Onze eeuw, zegt hij , vraagt geen gasthuizen meer 

voor O a 1200 zieken tlie, behoorlijk uitcengebouwd, 

met alle vereischtc dienstinrichtingen daaraan verbonden, 

verscheidene kilometers oppervlak zouden vorderen, het-

geen men niet dan buiten de steden en voor  groote 

geldelijke opofferingen machtig kan worden. 

All e hygiënisten zijn het tegenwoordig hierover  eens, 

dat men, hoe groot ook het terreinoppervlak moge 

zijn,  250  300

 was ook om deze reden dat Tenon, die de groote 

sterfte in het x te Parijs aan de te talrijk e 

ophooping van zieken toeschreef, voorstelde daarvoor 

in dc plaats, vier  kleine hospitalen te bouwen en hierin 

ook door s gesteund werd. 

e administratie der  hospitalen te e schreef dan 

ook, op grond der  meeningen van deze beide ge-

leerden, in haar  programma voor  het concours ter 

oprichtin g van een nieuw gasthuis te dier  plaatse aan 

het hoofd daarvan

300

Nu vraagt . Trélat , een autoriteit in onze memorie 



reeds genoemd, een terrein oppervlak van

50 '  voor  elk bed, terwij l hij  liefst dat getal nog 

belangrijk zag overschreden, indien de omstandigheden 

dat toelieten. 

Ten aanzien van deze bepaling echter  is het duidelijk , 

dat dan de gebouwen niet in een enkel punt of centrum 

van het terrein mogen gegroepeerd worden, maar  de 

verschillende deelen daarvan zoodanig uit elkander 

moeten liggen, dat de lucht daartusschen vri j  kan heen-

spelen. n eene inrichtin g toch als b. v. het hospitaal 

, waar  de paviljoens aan rijen van 50 . 

lengte, met slechts 20 . tusschenruimte, als pelotons 

van een regiment, achter  elkander  geplaatst zijn, is de 

sterfte buitengewoon groot, terwij l toch het terrein 

7S000 '  beslaat en daarop 600 bedden begrepen zijn, 

alzoo het oppervlak van elk bed 130 "  beslaat. 

e oorzaak dier  groote sterfte moet evenwel nog aan 

eene andere reden worden toegeschreven, die we ten 

slotte ook nog met een enkel woord willen mededeelen. 

e schrijver  beweert namelijk, dat ook het aantal 

verdiepingen de aandacht van commission voor  de op-

richtin g van nieuwe hospitalen ernstig moet bezig houden. 

 is toch ten duidelijkste gebleken, dat het sterfte-

cijfer  op elke hooger  gelegen verdieping van een hos-

pitaal, grooter  is dan daar  beneden. 

Tenon zegt, in zijn eerste memorie over  de hospitalen 

te Parijs, dat zelfs in gewone zalen, in schouwburgen 

enz., waar  geen zieke maar  gezonde menschen tegen-

woordig zijn, de lucht op een hoogeren rang ongezon-

der is dan beneden, immers de uitademing ontaardt de 

lucht, die opstijgt en in 't bizonder  onder  het hoogste 

plafond blijf t hangen, vooral indien het ventilatie-systeem 

niet krachti g genoeg werkt. 

Zoo is er  ook in kerkgebouwen, die tot tijdelijk e 

hospitalen waren ingericht, bewezen, dat de sterfte op 

de tribunes grooter  was dan die in het schip. 

Ware het dus niet om de te groote kosten, dan zou 

men, vooral in gasthuizen waar  niet alleen de opstij-

gende lucht min of meer  bedorven, maar zelfs met 

doodende miasmen bezwangerd is, het aantal verdiepin-

gen zooveel mogelijk moeten beperken. 

Behalve nu den korten afstand der  gebouwenrijen, ad 

20 , heeft het hospitaal e eene verdie-

ping op den beganen grond en nog twee daarboven 

alzoo eene totale hoogte van + 19 , waaruit het 

gemakkelijk is af te leiden, dat niet alleen de lucht 

niet vri j  en zonder  tocht langs de gebouwen spelen 

kan, doch ook de hoogte veel te hoog is om het zon-

licht in de ziekenzalen der  benedenverdiepingen te doen 

schijnen — een eisch dien we in de voorafgaande memorie 

van toelichting als hoofdfactor  hebben doen gelden. 

. P. . 

E WOON- EN N 
. J. J.

Onder de gemeenten in ons vaderland die in den 

laatsten tij d het meest worden uitgebreid behoort 's Gra-

venhagc zeker  wel tot de eerste. Voortdurend verrijzen 

er  bebouwde straten als uit den grond en omvatten 

hunne namen reeds een geheele woordenlijst onzer  be-

roemdste krijgshelden, letterkundigen cn beeldende 

kunstenaars. 

n twee dier  straten nu, de e cn de de 

, zijn de gebouwen,  opgericht. 

 eerste is voorgesteld op .  tot . 

het tweede „  „  en . 

Zi j  zijn gelijktijdi g gebouwd in de jaren 1875 en 

1876. 

Eene brcede omschrijving daarvan zal wel niet noodig 

zijn, daar  die genoegzaam door  de teekeningen ge-

schiedt ; alléén zij  nog gezegd, dat de bouwmaterialen 

der gevels bestaan uit berg- en baksteen, en wel het 

eerste voor  de verdieping op den beganen grond met 

inbegrip van het hooger  opgaand middendeel van het 

woonhuis, uit Escauzijnschen steen en al het overige, 

waaronder  ook de lijsten, uit steen afkomstig uit de groeven 

van Savonnières. 

. . . 

JtaT—'TS ^ J2-
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Wanneer  er  ooit noodzakelijkheid heeft bestaan tot 

het vervangen van een oud gebouw door  een nieuw, 

dat aan de bestemming van zijn voorganger  zoude-

voldoen, zoo geldt zulks voor  de latijnschc school te 

Nymegen. r  evenzeer  is het voorzeker  zeldzaam 

moeielijker  geweest, aan het nieuwe gebouw de waardig-

heid van het oude terug te geven, en dit in tweeërlei opzicht. 

Vooreerst had de oude latijnschc school niet 

minder  dan 337 achtereenvolgende jaren onafgebroken 

als zoodanig dienst gedaan, en ten andere was dat 

gebouw (oorspronkelijk een stichting, dateerend uit het 

einde der  130 eeuw) in het jaar  1 544 verbouwd in den 

stijl der  zich toen ook in ons land een weg banende 

renaissance, op eene wijze die ondanks de jaren maar 

ook ondanks zoovele stormen die het gebouw ge-

teisterd hebben, nu nog de bewondering wekt van eiken 

kunstliethebber  die het eerwaardig monument beschouwt. 

t ook het wandalisme van later  tijden het eenmaal 

zoo sprekend contrast tusschen de kleuren van berg-

en baksteen met een doodsche eenkleurige verflaag 

bedekt, en zijn ook in de zestiende eeuw de apostel-

beelden, die den gevel der  Apostolische school ver-

sierden, door  een fanatieke menigte verminkt en ge-

deeltelijk ter  neder  geworpen, toch treft nu nog de 

eenvoudige maar geestige opvatting van de gevel-

architectuur  en dwingen de geschonden overblijfselen van 

Ornamenteel sieraad, waaronder  voornamelijk die der 

beeldhouwwerken in steen, een gepaste bewondering af. 

Toch zal het niemand verwonderen, dat het gebouw, 

hetwelk sedert het jaar  1544 onveranderd als latijnschc 

school dienst deed, bij  tic meer  uitgebreide be-

hoeften van het tegenwoordig onderwijs en de hoogere 

eischen, die onze tij d aan de lichamelijke verzorging 

der leerlingen stelt, niet langer  aan zijn oude bestemming 

kon blijven beantwoorden. e wet van 28 Apri l 1876 

was de eerste aanleidende oorzaak tot ontruimin g van 

de oude school. e inrichtin g met verdeeling in zes 

klassen, die door  de daarop gevolgde wet op het 

r  Onderwijs van het jaar  1880 werd ingevoerd 

eischte gebiedend uitbreidin g der  lokaliteit of wel het 

daarstellen van een geheel nieuw gebouw. 

e mogelijkheid van uitbreidin g bestond gelukkig niet. 

e licht toch ware een deel, zoo niet de geheele 

architectuur  opgeofferd aan de zucht om op meer  goed-

 wijze aan de opgelegde verplichting te voldoen. 

Er bleef dus niets anders over  dan tot het oprichten 

van een nieuw gebouw te besluiten, waarvoor  een 

terrein buiten de toenmaals nog bestaande maar  thans 

geslechte vestingwallen als het meest geschikte werd 

uitgekozen. 

Aan steller  dezes, toenmaals fungeerend Gemeente-

Architekt , werd opgedragen de plannen vuur  het nieuwe 

gebouw in te leveren, en ter  goedkeuring te onderwerpen 

aan het oordeel van de leden van het dagelijks*  h 

bestuur  en de commissie van curatoren. t aanvankelijk 

voor  den bouw opgestelde programma eischte behalve 

zes leervertrekken voor  de even zooveel klassen een 

zevende vertrek, uitsluitend voor  het onderwijs in 

geschiedenis- en aardrijkskund e bestemd, een kamer 

voor  den rector, een voor  vergaderingen van curatoren, 

een vertrek voor  docenten en een bibliotheek benevens 

een woning voor  den concierge. t denkbeeld om 

een gymnastiekzaal aan de inrichtin g te verbinden was 

reeds vroeger  opgegeven daar  het onderwijs in dit vak, 

evenals dat in de natuurwetenschappen, in het niet ver 

afgelegen gebouw der e Burgerschool zou plaats 

vinden. Vervolgens werd er  teruggekomen op het voor-

nemen om vier  afzonderlijke vertrekken aan te brengen 

voor  rector, curatoren, docenten en bibliotheek. e 

rectorskamer kon tevens als vergaderzaal der  curatoren 

en de docentenkamer gelijktijdi g voor  bibliotheek dienen. 

Ten slotte werd ook de clavigerswoning uit het pro-

gramma gelicht, aangezien men dezen titulari s een 

afzonderlijke woning in de onmiddelijke nabijheid van 

het gebouw toedacht. 

e het aldus gewijzigde programma werd het 

ontwerp voor  het gymnasium, na mede telkens te zijn 

veranderd, in de vergadering van . . Burgemeester 

en Wethouders van Nymegen cn Curatoren in Februari 

18S0 goedgekeurd cn ten slotte in de Gemeenteraads-

vergadering van 3 Apri l daaraanvolgend tot den bouw 

van het gymnasium en een vrijstaande rectorswoning 

besloten. 

n [8™ Juni 1880 had de openbare aanbesteding 

plaats. e beide gebouwen werden gegund aan den 

laagsten inschrijver  den heer  A. Th. Opsoomer te 

Nymegen voor  de somma van f 46,700, waarvan 

f 33,700 voor  het Gymnasium bestemd waren. Op den 

6"  September  van het jaar  1881 had de plechtige 

inwijdin g van het voltooide gebouw plaats. 

e bijgevoegde platen geven het gebouw zooals het 

thans is uitgevoerd, waarvan hieronder  een korte be-

schrijvin g moge volgen. 

j  de indeeling is uitgegaan van het hoofddenkbeeld 

om de vertrekken te groepeeren rondom een gemeen-

schappelijke ruimte, zijnde beneden (plaat ) de vestibule 
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en boven (plaat ) de corridor , beiden aan elkander 

verbonden door  de ruime hoofdtrap, tegenover  den hoofd-

ingang gelegen in een afzonderlijk trappenhuis van waar-

uit de vestibule hoofdzakelijk haar  licht ontvangt. e 

vloer  van het trappenhuis is, ter  verkrijgin g van waar-

diger  voorkomen der  trap, twee treden hooger  aangelegd 

dan de begane grond der  vestibule. 

Onder  de hoofdtrap bevindt zich de toegang tot den 

kelder, waarvóór een afzonderlijke kleine vestibule met 

buitentoegang aan den achtergevel. e kelder  is gele-

gen onder  het trappenhuis en de helft van het links 

daaraan sluitende vertrek. e ruimt e is alleen bestemd 

tot berging van brandstoffen en daartoe in afdeelingen 

verdeeld. r  middel van een draaiend rooster  in het 

achterbordes is voor  gemakkelijken invoer  van brand-

stoffen gezorgd. 

e grondverdieping of het parterr e (plaat ) is 0,85 . 

gelegen boven den beganen grond rondom het gebouw. 

Zij  bevat behalve de genoemde vestibule met het trap-

penhuis een entree, die met doordraaiende glasdeuren 

tot de vestibule voert, en waarnaast wèerszijds een klein 

vertrek is gelegen waarvan het eene voor  den claviger, 

het andere voor  spreekkamer is ingericht. Van de vier 

grootere vertrekken in deze verdieping zijn drie bestemd 

voor  de klassen ,  en V  en het vierde voor  den 

rector. n sluiten aan de vestibule twee gang-

vormige ruimten aan, door  vrij e toogopeningen daarmede 

in gemeenschap, waarvan de langswanden met kapstok-

ken zijn voorzien terwij l aan de einden privaten en 

urinoir s zijn gelegen, links voor  leerlingen, rechts voor 

docenten.  privaat van docenten is in verbinding 

met een kleine waschruimte Een waschfonteintje voor 

leerlingen bevindt zich aan het einde van de garderobe 

link s tusschen de deuren die naar  privaat en urinoir s 

voeren. e fonteintjes worden gevoed door  water  van 

de gemeente-waterleiding, dat tevens naar  alle privaten 

en urinoir s is geleid. e privaten hebben geringer  hoogte 

dan de garderobes, zoodat daarboven licht in deze ruim-

ten binnenvalt van uit de dubbelvensters in de zijgevels 

(doorsneden pi. l en pi. ) 

e bovenverdieping (plaat ) is nagenoeg een her-

haling van het parterr e e leerkamers zijn juist boven 

die der  benedenruimte geplaatst. Boven de rectorskamer 

bevindt zich in deze verdieping de kamer voor  docen-

ten tevens bibliotheek. 

e ruimte, beneden door  de entree met de

tjes en de halve vestibule ingenomen, is boven aan een 

afzonderlijk vertrek toegewezen, dat geen bepaalde bestem-

ming verkreeg, nadat een zevende leervertrek, uitsluitend 

voor  het onderwijs in geschiedenis en aardrijkskund e 

bestemd, uit het bouwprogramma was genomen op grond 

van elders opgedane ondervinding, die zulk een vertrek 

minder  wensehelijk deed schijnen. Niettemin wenschte 

men een beschikbaar  vertrek te behouden, dat in zekere 

mate als Aula kon beschouwd worden, ofschoon de 

afmetingen in verhouding tot het aantal leerlingen dat 

de school bevatten kan, in het uitgevoerde ontwerp 

zeker  te klein zijn. t het oog op splitsing van klas-

sen ingevolge de bepalingen der  wet scheen het bedoelde 

vertrek intusschen noodzakelijk. e afmetingen houden 

dan ook het midden tusschen een vereenigingsruimte 

en een leerkamer. 

e garderobes zijn boven ingericht als in het parterre. 

Aan het einde van een dier  ruimten bevindt zich de afgeslo-

ten ruimt e voor  de zoldertrap. Aan het uiteinde der  tegen-

overliggende garderobe zijn privaat en urinoir s gelegen. 

e zolder  of kapverdieping bevat geen verdeelingen 

en vormt alzoo een enkele vrij e ruimte. 

e afmetingen der  leervertrekken zijn tweeërlei bij 

gelijke hoogte van allen, bedragende 4,30 . Twee 

der leervertrekken meten 5 bij  6 , de vier  overigen 

5 bij  7>90 . Oorspronkelij k was de eisch gesteld, 

dat de beide laagste klassen elk 24 leerlingen zouden 

kunnen opnemen, terwij l de tweede klasse 20, de derde 

15 en de beide hoogsten elk 12 leerlingen zouden moe-

ten bevatten Tijdens het opmaken dei- voorloopige 

plannen werd het geschikter  geacht om aan alle de vier 

lagere klassen gelijke ruimten toe te wijzen, hetgeen 

ook aanmerkelijk in het voordeel van de symetrische 

verdeeling kwam. 

Bij  het in gebruik nemen der  school bevatte de laagste 

klasse 14 zitplaatsen, de tweede 12, de derde en vierde 

ieder  10, de vijfde 8 en de hoogste 6 

Bij  het stelsel van banken, dat door  h.h. Curatoren 

en leeraars boven alle anderen werd gewenscht cn is 

'ngevoerd (waarover  hieronder), bevat elk vertrek in de 

breedte 2 banken of 4 zitplaatsen. e grootste vertrek-

ken kunnen zes dergelijke banken achter  elkander  bevat-

ten, zoodat er  24 leerlingen in kunnen plaats vinden. 

Omtrent de constructie van het gebouw willen wij 

nog enkele korte opmerkingen toevoegen. 

t bouwterrein, lag vóór den aanvang der  werken 

aanzienlijk lager  dan de krui n van den daarlangs ont-

worpen singel, waarvan de aanleg bij  den aanvang van 

den bouw nauwelijks was begonnen. Een deel van het 

bouwterrein werd ten deele door  een oude vestinggracht 

ingenomen Voor een soliede fundeering was het noodig 

geheel tot op den vasten grond te ontgraven en ver-

volgens tot de gewenschte hoogte met zuiver  zand op 

te vullen. t gezamenlijke bouwterrein voor  het gym-

nasium en de rectorswoning besloeg een oppervlakte 

van 1820 . e zandinvulling geschiedde tot niet 

mindere hoogte dan 6 , in dunne lagen, die tel-

kens met de meeste zorg en met behulp der  gemeente-

waterleiding werden ingewaterd. e gezamenlijke grond-

werken werden onderhands aangenomen door  den heer 

J. van Oyen Pz. (toenmaals aannemer der  slechting van 

een gedeelte der  vesting), voor  de som van  4085. 

r  werd de noodige hoeveelheid zwarten grond op 

het terrein geleverd. e aanleg der  metselwerken ge-

schiedde op de zandinvulling 0,90 r  lager  dan het 

toekomstige klinkertrottoi r  rondom het gebouw. e 

kelder  werd nog 1,45 r  lager  aangelegd. 

n hoofdzaak zijn alle muren van baksteen opgetrok-

ken. Aan den voorgevel werd een ruime toepassing 

gemaakt van Udelfangersteen, welk materiaal in de zij-

en achtergevels tevens voor  alle venster  dorpels, sluit-

steenen, balustres en dakvensters is gebezigd. e ban-

den, cordonlijsten, enz in de zij- en achtergevels werden 

op de noodige uitmetselingen in portlant-cement uitge-

voerd. e sokkel rondom het geheele gebouw ter 

hoogte van 0,85 r  is met Escausijnschen steen 

bekleed. e toegangstrappen aan voor- en achterge-

vels werden mede in deze steensoort uitgevoerd. 

e gecaneleerde pilasters in de benedenverdieping 

van den voorgevel (middenpartij ) zijn afwisselend in 

gehouwen steen en geprofileerden baksteen opgetrokken. 

e daartoe gebezigde profielsteenen verkregen de volle 

pilasterbreedte bij  de gewone steendikte, en grijpen 

beurtelings met staartvormige verlengstukken van ge-

ringere breedte dan zij  uitwendig vertoonen in het 

metselwerk der  muren. 

e kroonlijs t is aan den voorgevel tot en met het 

onderste dragende lid in Udelfangersteen, cn daarboven 

met inbegrip van de consoles in hout uitgevoerd. n de 

zij- en achtergevels ontbreken de consoles, behalve aan 

de hoeken en in het achter-avantcorps. t dragend 

lid is aldaar  met dubbel platvierkant geprofileerd en 

evenals de lagere deelen van het hoofdgestel in portland-

cement bewerkt. 

e dakbedekking is ten deele van leien, ten deele 

van zink vervaardigd. e afvoer  van het hemelwater  van 

uit de hoofdgoot geschiedt op zes plaatsen door  middel 

van zinken afvoerbuizen, door  vierkante gemetselde 

kokers van 0,22  0,22 . binnenwerksche maat 

omgeven, en binnen deze omkokering met beton van 

grof zand en portland-cement omgoten. e bestaande 

binnenspouwmuren boden hiertoe een geschikte gele-

genheid.  water  van het platte bovendak wordt 

door  een afzonderlijke goot en afzonderlijke gootpijpjes 

langs de hoekkepers naar  de hoofdgoot geleid. 

e dakornamenten van het avantcorps aan den 

voorgevel zijn van zink, evenals de windvanen met 

hunne standaards. e balustrade op het verhoogde 

dak is van gesmeed ijzer. e windvanen die den 

Nymeegschen dubbelen Adelaar  vertoonen, zijn verguld. 

g is bij  den bouw de grootste zuinigheid in 

acht genomen. Uitgenomen in de vestibule en het 

trappenhuis zijn slechts vlakke wanden aangebracht, 

waarvan die in de kamers voor  rector  en docenten, 

zoomede de kamertjes weèrszijds van de vestibule, zijn 

behangen. All e overige wanden zijn bestemd om ge-

schilderd te worden met toepassing van eenvoudig 

chablonen-ornament langs de wanden, bij  wijze van kroon-

lijsten. Tot nu toe liet onvoldoende droogte nog geen 

schilderen toe. 

e bevloering van entree, vestibule en garderobes 

geschiedde in Namensche tegels. e dorpels der  parterre-

deuren, de treden naar  de trapruimt e en de bloktrede-

der hoofdtrap zijn in Comblanchien marmer uitgevoerd. 

All e houtwerken zijn geschilderd, meerendeels in 

warm-grijzen toon. e hoofdtrap als oud eikenhout. 

e wanden der  trapruimt e en sommige paneelen der 

vestibule zijn van gekleurd stuc-marmer. e verwar-

ming en ventilatie der  leervertrekken geschiedt dooi 

middel van Thermoconservateurs uit de fabriek der 

. . Geneste &  C . te Parijs, die de versche buiten-

lucht verwarmd binnenvoeren, terwij l afzonderlijke 

kanalen voor  luchtafvoer  in de spouwmuren zijn aan-

gebracht. e toevoer  van versche lucht geschiedt door 

middel van geteerde, houten kanalen, die zoowel in 

parterr e als verdieping onder  de bevloering zijn aan-

gebracht, en beneden aan de voor- en achtergevels, 

boven aan de zijgevels uitmonden. e toevoerkanalen 

meten 0,25  0,40 , de afvoerkanalen 0,22 ,35 

. inwendige doorsnede. e tick wordt in de afvoer-

kanalen alleen door  het bestaande tcmperatuurs-verschil 

binnen cn buiten onderhouden. e vensters der  leer-

vertrekken zijn daarenboven, zoo beneden als boven, 

schuivend ingericht. 

e genoemde thermoconservateurs, die voor  de prij s 

van f 95 — per  stuk geleverd zijn (zonder  de bijbehoo-

rende rookpijpen) bestaan uit een centralen vuloven, 

door  vlampijpen, cn het geheel wederom door  een 

dubbelen mantel omgeven. Zij  zijn geplaatst boven de 

uiteinden der  toevoerkanalen, en voeren de verwarmde 

lucht door  openingen aan het boveneinde van de 

mantel binnen. Voor  waterverdamping is gezorgd. Bij 

het stoken wordt hoofdzakelijk coke gebezigd. 

e schoolbanken (subselliëen; werden geleverd door 

den heer . Vogel, ingenieur  te p in drie 

verschillende afmetingen, allen berekend op twee zit-

plaatsen. Zij  zijn in hoofdzaak van gesmeed ijzer  ver-

vaardigd. Tafelbladen, zittingen en leuningen zijn van 

hout. e constructie munt uit door  soliditeit, terwij l 

elke zitting om een horizontale as, (dicht nabij  den 

grond) draaibaar  is waardoor  zij  gemakkelijk achter-

waarts onder  de tafel kunnen worden weggeklept, 

zoodoende het gemakkelijk plaats nemen toelaten, en 

een minimum plaatsruimte in naar  voren gebrachten 

stand innemen. e tafelbladen kunnen in drie stan-

den, nl. waterpas of wel min of meer  hellend worden 

vastgezet en zijn daartoe om een horizontale as nabij 

den voorkant van het meubel draaibaar. e banken 

werden, fr° . station Cleve, voor  31 k het stuk gele-

verd. e daarbij  voorbanken (1 e rij) , welke 

de klepzittingen missen, voor  29 k en de achter-

banken (zonder  tafelblad) voor  30 k per  stuk.

geheele getal banken werd alzoo voor  1238 k ge-

leverd,-bevattende 60 zitplaatsen, zoodat de kosten per 

zitplaats op 20.6 k of ongeveer  / 1230 te staan 

kwamen, ongerekend de kosten van vervoer, opstellen 

als anderszins, die ongeveer  / 1.70 per  zitplaats hebben 

bedragen. 

Van de constructies bij  den bouw toegepast willen 

wij  nog vermelden de gegoten ijzeren beerputten, die 

elk uit twee aan  zijde open ketels bestaan, die 

met afgedraaiden rand en flensen met moerbouten op 

elkander  passen.  put heeft 1.50 . middellij n 

binnenwerks bij  2.50 . hoogte en 0.03 . wand-

dikte, en weegt circa 3000  Boven zijn de putten 

van een goedgesloten hals voorzien, ten einde haar  te 



kunnen ledigen. Aan de stortkolken der  privaten zijn 

zij  door  middel van ijzeren buizen verbonden. e 

constructie, die bij  volkomen dichtheid (de naden zijn 

met ijzcrccment gevuld) evenwel zeer  kostbaar  is, werd 

toegepast met het oog op de betrekkelijk korte nabij-

heid van de putten der  gemeente waterleiding, welke 

alleszins voldoende waarborgen tegen vrijwarin g van den 

bodem gebiedend vorderden. Toepassing van tonnen-

stelsel was om de daaraan verbonden bezwaren niet 

gewenscht. 

j  de beschrijving van het gebouw scheen het ons 

onnoodig de daarbij  gevoegde afbeeldingen telkens aan 

te halen. Alleen willen wij  ten slotte omtrent plaat 

 nog kortelij k een en ander  mededeelen. 

 afsluithek, waarvan een gedeelte is afgebeeld, is 

langs den Singel aangebracht over  de geheele lengte 

van het terrein, dat tot het Gymnasium behoort (zijnde 

30 ) cn bevat vij f vakken weerszijds van de poort. 

c vakken zijn gescheiden door  gemetselde pijler s met 

blokken en afdekkingen van gegoten cementsteen, van 

welk materiaal ook de geheele borstweringsdekplaat is 

uitgevoerd. 

n dc beide pijler s naast de hekpoort zijn zware dub-

bele " f binten van ijzer  ingemetseld, die voor  een groot 

deel tot in tien grond doorgaan en ook daar  stevig 

ommetseld zijn e stroppen, die de stijlen der 

draaiende vleugels omvatten, zijn aan deze "T"  binten 

stevig verbonden, waardoor  verkregen is dat de hek-

vleugels gemakkelijk kunnen bewegen zonder  aan het 

metselwerk der  pijler s de minste schade te veroorzaken, 

terwij l het aanbrengen van steunschoren geheel onnoodig 

werd. A l het ijzerwerk der  hekken is gesmeed, uitge-

nomen de pijlpunten die gestampt zijn en de schijven 

aan de spijlen, die gegoten werden. e krullen zijn 

aan de einden in de breedte uitgesmeed.  ijzer-

werk is bronsgroen geschilderd. e spitsen zijn verguld. 

 klokkenstoeltje, waarvan op plaat  mede een 

detail voorkomt, is eveneens van gesmeed ijzer  en aan 

den zijgevel bevestigd. t luiden der  klok geschiedt 

binnenshuis. Eindelij k geeft deze plaat nog een detail 

van de hoofdtrap in geometrischen opstand, ter  aanvul-

ling van de perspectievische afbeelding op de dubbele 

plaat . 

Ten slotte merken wij  nog op, dat het gebouw 

van een bliksemafleider  is voorzien waarvoor  de 

koperen geleiddraad aan die van de naburige rectors-

woning is verbonden; terwij l behalve de grondverdie-

ping op aanzienlijke diepte nog een zijgeleiding naar 

het net der  ijzeren (met lood onderling verbonden) buizen 

van de waterleiding voor  een goede verdeeling der 

electriciteit zorgt Een vroegere ijzeren geleiddraad 

heeft voor  de hier  beschrevene plaats gemaakt, nadat 

de spits was getroffen en een zwak gedeelte der  ont-

lading langs de metalen buizen van gas- en waterleiding 

binnen het gebouw een weg had gevonden waardoor 

geringe schade werd geleden. e nieuwe afleidings-

draad is daarom met voordacht verder  verwijderd ge-

plaatst van de gas- en waterleiding buizen, die langs 

de muren binnenshuis opgaan, en biedt thans voorzeker 

alle verkrijgbar e waarborgen. 

Aan het einde van deze korte beschrijving zij  omtrent 

de daaraan toegevoegde platen nog medegedeeld, dat 

de platte gronden, doorsneden en de verschillende 

gevelteekeningen werden geteekend door  den heer 

W . . r  van der  Gon te Nijmegen, die zich 

op loffelijk e wijze van zijn taak heeft gekweten. 

J. J. W E V E . 

, Juli 1882. . Archt . 

E EENE G VA N N 

VOO T N N V A N E N

E , E S Ol ' T

E E . 

G N V A N , G E W E L V E N, E N Z. 

a.

1. Van deze zullen wij  behandelen : 

1°. e muren van woonhuizen en andere gebouwen 

tot het gebied der  dagelijks voorkomende werken 

behoorende. e onderscheiden wij  nog in:  die 

welke behalve hun eigen gewicht nog andere daarop 

werkende lasten of krachten te weerstaan hebben ; en 

/>. die welke alleen tot insluiting of afscheiding van 

lokalen dienen. 

2°. e geheel vrijstaande muren als b. v de tuin-

of schuttingsmuren. 

30. e walmuren of die welke eenen zijdeling-

schen aarddruk hebb. n optehouden, en andere welke, 

in zekeren zin eenen gelijksoortigen dienst bewijzende, 

daaronder  te rekenen zijn en 

40. Vrijstaande pijler s en soortgelijke muurwerken. 

2. e voorschriften aangaande de afmetingen van 

muren welke wij  gaan geven, zijn gegrond op de ver-

onderstelling, dat de metselwerken van

materialen en met de noodige zorg zijn uitgevoerd. 

Zoo wij  daarvan geene bizondere melding maken, 

sluiten wij  de uitvoeringen waaraan buitengewone zorgen 

besteed zijn, buiten. Wij  doelen hier  op geene grootere 

zorgvuldigheid van behandeling dan die welke gewoon-

lij k bij  goed uitgevoerde werken wordt in acht genomen, 

doch kunnen ook onmogelijk voorschriften geven voor 

werken van eene slordige behandeling. 

3. Wilden wij  de afmetingen welke wij  hier  bedoelen 

alleen langs den weg der  berekening bepalen, dan zouden 

wij  soms in zeer  ingewikkelde rekenkunstige bewerkin-

gen vervallen, welke buitendien nog mogen geacht 

worden buiten het bereik te zullen vallen van velen die 

van die voorschriften gebruik zouden willen maken. 

Beter  en hier  dc voldoende nauwkeurigheid gevende 

is het dan den weg der  teekenkunstige behandeling in 

te slaan, van welke wij  ons, voor  de gevallen dat wij 

dit beter  achten, zullen bedienen. 

 Zonder  in verdere algenieene beschouwingen te 

treden, en alle verdere cathegorische indeeling van de-

door  ons te behandelen speciale onderwerpen daarlatende, 

omdat deze van zelve aan het licht komt, gaan wij 

dadelijk ter  zake. 

Wi j  kiezen wederom terstond een bepaald voorbeeld. 

Zi j  in fig. 1 de gedeeltelijke doorsnede van een gebouw 

voorgesteld. e lage zijmuren dragen gedeeltelijk de 

bekapping met den daklast van het gebouw ; wij  ver-

onderstellen dit gedekt met gewoon pannendak. Zij 

de in doorsnede of profi l gegevene muur A B C  hoog 

. boven den voet B G E F, waarbij  E F ter  hoogte-

van den beganen grond buiten het gebouw ligt. t 

zal niet meer  dan eene eenvoudige opmerking behoeven 

om in te zien, dat deze muur geheel in den toestand 

verkeert van de gewone borstwecringsmuren boven de 

zolders onzer  gebouwen, en de bepaling der  afmetingen 

van deze laatste voor  de gewone gevallen dan ook kan 

geregeld worden naar  de voorschriften welke wij  aan 

de behandeling van dit voorbeeld ontleenen. 

l is het gedeelte daks begrepen tusschen de 

muurplaat en dc eerstvolgende gording, en wij  stellen, 

dat de sporen op de gording bij  dragende rusten en 

niet enkel daar  tegen aanleunen. e wijze van ver-

binding der  sporen met de gording kan zoodanig ge-

schieden, dat wij  dc grondslag waarop het nu volgend 

teekenkunstig voorschrift berust als in de praktij k wer-

kelij k bestaande mogen beschouwen. Eene nadere 

toelichting hiervan behoort tot dc behandeling der  kap-

of dakconstructiën. Wij  dienen echter  op te merken, 

dat de sporen voor  dit geval met uitkeepingen op de 

gordingen moeten dragen en door  stevige vernageling, 

liefst met een bout, met de gordingen moeten verbonden 

worden. Wij  nemen aan, dat de muur ook zonder  ver-

ankering, door  tusschenkomst van blokkeelcn aan tic-

stijlen der  gebinten verkregen, bestaanbaar  moet zijn. 

Wi j  kunnen aannemen, dat bij  de bovengenoemde 

verbinding van de sporen met de gording, dc lood-

rechte drukkin g die het dakgedeelte boven de gording 

gelegen daarop uitoefent, en evenzeer  tie zijdelingschc 



g van dit doo het k t opgenomen, 
en de e doo  tusschenkomst de gebint-
stijlen op het e e  E  G t -

t ; zoodat alleen de g van het
d doo , op den muu A  in g 

moet t . 

e toepassing van het volgende t t 
dat men van het , dat  behandeling komt, 
zich eene teekening , liefst niet op eene te 
kleine schaal b. v. die van  a 5 of minstens van 1 a 10' 

n beschouwe de n bij dit opstel gevoegd als 
eenvoudig  te zijn aangegeven. Zij zijn voo
zoodanige toepassingen te klein om tot eene voldoende 

d te . Wij hebben dan ook de 
n m bij g bepaald, hetgeen 

bij k van eene schaal van voldoende e niet 
noodig is. Op de behandeling de hie  noodige teeke-
ningen komen wij nog nade . 

n fig. 1 laten wij nu uit , zijnde het punt waa
de binnenkant l \  van de spoo den bovenkant van 
de g snijdt, de lij n t op de -
tale lij n L  vallen, liggende die lij n te  hoogte van 
den bovenkant de . Wij meten nu  en  1. 
Stellen wij  =  en l = 14 . Nemen wij 
aan dat de gebinten 30 . van midden tot midden 
uit elkande staan, en de daksbelasting,  alles 
in g , in ons geval 220 . pe 2 . 

. Wij kunnen dit voo  pannendak zonde be-
g aannemen, wannee wij bij de g de

e tie s e e -
jectie) voo e aannemen. n ons geval hebben wij 
dan voo  de e van het dakgedeelte L  de lengte 
van . die 16 . was. n . e vinden wij 
dan voo  de belasting van dit gedeelte  30  16 y 2,2 
of 1056 ; 220 G pe 2 . geeft toch 2.2 -
pe 2 . 

 nu in geene te e n te , 
zullen wij ons een gedeelte van het dak en ook van den 
muu , dat 1 . lengte heeft. e belasting 
op zoodanig gedeelte is dan 16  2.2 of m 35 ; 
wij stellen  36 . en nemen aan, dat n 
de helft doo de g bij , en de e  op 
de  bij n ; zijnde  het 
midden van den  L e de dakspoo op de 

. 

Om nu de benoodigde e te vinden slaan wij 
den weg de teekenkunstige behandeling  en geven 
aanvankelijk aan den muu eene bij gissing als genoeg-
zaam aangenomene dikte Wij stellen  3.3 . 
of il  steen, en gaan nu n of die dikte 

d voldoende is. 

Wij nemen naa eene e schaal op de lij n 
 een gedeelte / /  gelijk aan zoo veel e 

eenheden lengte als de k bij , . . n 
dit en in e gevallen kan men voo  iede . 
gevoegelijk- 2 . nemen. 11 t dan de lengte 
van 36 . n wij nu een lij n t 
op  en dan uit  de lijnen  evenwijdig aan

en  evenwijdig aan de loodlijn e geven 
de punten  en  Wij meten e meting geeft 
ongevee 24 . en wij besluiten , dat de g 
bij  eene g van 12 . in de g

. 
e g t k op het punt -

. Wij n nu doo  een lijn evenwijdig 
aan , en nemen p  gelijk aan  Wij 
laten uit  de e lij n , en n 
de e lijn  L . s n 
wij doo  de lij n  evenwijdig aan  en  even-
wijdig aan e geven de punten < en / . n 
wij deze m met 2 . als eenheid, dan vinden 
wij in  de e de e g doo  den 
bij n k uit de dakbelasting ontstaan op 
den muu  bij , en in e t 
ontstane zijdelingsche , welke de muu t 
om te , of om s te doen kantelen. 
Wij behoeven deze metingen echte niet. 

Wij nemen nu  in , dat bij  ook 
nog dezelfde e k als bij 11 t en dus 
een van 18 . Wij zetten nu van het punt /// waa
de loodlijn  den bovenkant van den muu snijdt, 

 gelijk aan de gevonden  uit, en nemen op 
die e loodlijn nog  gelijk aan den k van 
18 . bij  uitgeoefend, dus 36 . Wij n 

 doo  het midden N van A  eene e 
lij n en n  evenwijdig aan . Wij vinden 
dan het punt

Wij dienen nu het gewicht van den muu pe -
kende . te hebben, en vinden  5X 3-3 X 1.8, 
aannemende dat de muu  pe 3 . 1.8 . weegt. 

t gewicht is m 89 . Wij n  boven-
s de e lij n  en maken deze 89 . 

dus 2  89 of 178 . lang. s n wij 
 welke A  in  zal snijden.  dit punt // 

n wij een e lij n 1 en geven aan deze 
eene lengte gelijk aan die van  en  te zamen; 

s nemen wij uit datzelfde punt  de lij n  A 
, /> gelijk aan  ƒ, en teekenen dan den 

k n n wij de diagonaal
en deze zal nu de voetlijn  of het e , 
en in dit laatste geval buiten den ,  Valt 
dit snijpunt buiten het l dan is de muu  stellig 
te dun genomen. Valt het tusschen  en  dan kan 
de e voldoende wezen; echte is dit dan nog 
niet t . e gemakkelijkste weg om in dit 
geval het al- of niet voldoende te bepalen, is eene hoogst 
eenvoudige . Wij meten met de schaal de
teekening en niet met die de gewichten of e 

n de e van  het bedoelde snijpunt 
van n q met  zijnde, en dit met de meeste nauw-

. e n wij van de e af. 
e t n wij met 600 en vinden dan 

een getal hetwelk aangeelt met hoeveel de muu  veilig 
kan belast zijn. e e nu, . zijnde, n 
wij uit // op de loodlijn / // , m voo
iede . twee . nemende. s nu deze lengte 

 dan  dan is de muu ; en zij 
mag in geen geval kleine  dan  zijn. 

j deze teekenkunstige bepaling namen wij aan, dat 
op eene tienvoudige d moest d , 
en wil men eene voldoende d dan mag 
dit veelvoud van d niet minde gesteld . 

n wij ons gekozen d dus in , 
dan vinden wij, dat wannee wij van de e 3.3 
de e van , e  0.2 . . Nu 
is 0.2 X 600 120, wij vonden voo  de lengte 
van  /, m in gewicht , 115 . 
zoodat de muu  nu blijkt bestaanbaa te zijn doch ook 
niet mee dikte heeft dan t noodzakelijk- is. 

n zal ons misschien wijzen op n j 
men in gevallen als deze de muu geene e 
dikte dan die van een steen of 2.2 . heeft gegeven, 
en dat deze toch bestaanbaa zijn gebleven Wij ant-

n op deze , dat bij zee e 
g dit mogelijk is, doch, dat dan in geen geval 

die d aan iets s dan aan eenen 
n zamenhang van het k is toe te 

n , dat p niet k mag d 
n en, dat ook nog in tal van gevallen het soliede 

die d moet betwijfeld , blijkende 
uit de n in de n zooals deze zich hie  en 
daa , welke n op den duu  maa al 
te zee het ongenoegzame de dikte afmeting doen 
kennen. 

 Wij gingen bij ons t van de -
stelling uit, dat het gewicht van den muu  kan d 

n in de l te , die doo  het midden 
van de e gaat. t is nu h niet vol-
komen juist te achten. Was dit toch het geval, dan 
zoude men een n muu  welke aan geene 

e t en g dan die van zijn eigen 
gewicht is n tot elke e hoogte 
kunnen opmetselen, wannee deze hoogte slechts kleine
bleef dan die j de k van het eigen gewicht 
de benedenlagen in gevaa van g zoude 

. e g t , dat s bij 
e hoogte de muu gaat uitbuiken en eindelijk 

. t hangt nu te zee van de mee of minde
e behandeling van het k en den 

d de j e n af, tot welke hoogte-
die opmetseling kan geschieden, om eene bepaalde 
altijd e g tusschen de hoogte en de-
dikte van den muu  te dien aanzien te kunnen geven ; en 

j komt nog, dat die g voo e 
n s is dan voo . Wij meenen echte

te moeten n om deze g hoogstens 
zoodanig te nemen, dat de hoogte 6 37 malen de dikte-

t ; opdat wij met d van het gegevene 
t k zoude kunnen maken. 

6. n wij op eene e g van 
het k , dan zal, zie , geene 

g van den muu kunnen volgen zonde dat 
deze in de voeg t los , zoodat daa de 
samenhang van het k moet n . 

Aanvankelijk moge die helpende d van min-
e beteekenis zijn, zij t dit late  van ; 

t men nu g den muu niet dadelijk te belasten, 
en l niet aan zijdelingsche g bloot te stellen, 
dan zal b. v. na een p van 60 dagen -
telijk op een samenhang van 40 . pe 2 . kunnen 

d . e samenhang in  kan zooals 
hetgeen de e ons t nu gesteld n op 

3 3 X 4 0 of 66 . e e t ons, dat 2 

wij mogen aannemen dien d op — van de -

dikte uit d te . e totale k in

is nu 115 . e n wij met 0.2 

en vinden dan 115  0.2 = 23. j tellen wij , 
omdat — van 3.3 de e 2.2 geeft, 66  2.2 d. i . 

145.2. Wij tellen nu 145.2 en de gevondene 23 te-
zamen en vinden dan 168.2;  tellen wij bij de 

k 115 op  de d 66 en vinden voo  de 
som 181. e deelen wij nu op 168,2 en vinden dan 
0.9 zoodat ten gevolge van dien samenhang het punt 
 zich naa t en  nu 0.9 . . 

t blijkt nu hoe k die samenhang op de 
d van den muu t en dat deze g 

genoeg kan zijn om het punt  in sommige gevallen 
buiten den muu  vallende, daa binnen g te ; 

t het nu ook duidelijk, dat n 
welke volgens ons t te g zijn, toch nog 

e n geven. Wij meenen evenwel toch te 
moeten n steeds ons t aan te houden. 
Wilden wij de e g toepassen dan zoude, dien 

d in g , de gevondene afstand 

 in plaats van 0.9 moeten zijn 1 van de e 

of 1.1 . e e t g genomen, dat, 
dien samenhang geheel buiten g houdende, 
het punt  op 1.1 . van  valt. e toepassing geeft 
dan afmetingen welke zee e afwijken van die welke 
wij bij onze e n ontmoeten. — e 

g t ons, dat die e toepassing geene 
e noodzakelijkeid is en aan die g 

toegevende, meen ik in de hie  aangegevene wijziging 
van het , de s de e -
heid te hebben aangegeven. Wij meenen echte niet tot 
dat e te moeten gaan en dit te , dewijl wij 
den zamenhang t niet te t in g ge-

t hebben. Valt bij deze toepassing het punt
buiten de , dan is het e t te 
achten ; ook moet dat punt  nu nog zoove binnen den 
muu  vallen, dat wannee men  naa de schaal de
teekening meet en s de gevondene e van 
deze 600 malen neemt, men een getal t dat min-
stens gelijk, bete  ten minste eenigszins
dan de gezamentlijke , in  is; dus in ons geval 

 dan 115 + 66 ot 182. Wij n dat wij 
het m achten op dien samenhang althans in 
de gewone gevallen te . 

7. e k welke het gedeelte daks boven L  ge-
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legen uitoefent, en die op het beneden gedeelte van den 

muur  B E FG wordt overgebracht is nog al belangrijk . 

e kapstijlen, deze op de muren overbrengende, zal dat 

muurgedeelte over  eene betrekkelijk kleine oppervlakte 

daarvan gedrukt worden. Wij  raden nu aan ter  plaatse 

waar  die stijlen op dat muurgedeelte dragen, blokken 

gehouwen steen in te metselen en aan deze een streksche 

breedte gelijk aan 4 a 5 malen de stijlbreedte te geven. 

e lengte dezer  stukken neme men gelijk aan de muur-

dikt e van dat ondergedeelte, en de hoogte of dikte 

overeenstemmende met 4 a 5 lagen van het metselwerk. 

Wi j  willen hierdoor  voorkomen, dat ter  plaatse waar  de 

stijlen dragen, het metselwerk eene te sterke zetting 

ondergaat. 1) 

) e toestand waarin dc muur van ons voorbeeld verkeert, 

kan teruggebracht worden tot het geval, dat deze in de vertikaal 

door  haar  midden gaande, met het totale gewicht van den muur 

belast is, cn buitendien nog in  fig.  met een vertikale kracht 

die ontstaat uit de ontbinding der  drukkin g welke volgens de 

dakhelling op den muur bij  wordt uitgeoefend, benevens eene 

horizontale welke op het overzetten van den muur werkt. 

Willen wij  een en ander  door  berekening bepalen, dan stellen 

wij  den hoek  — * ,  — l — b: Wij  hebben 

dan b — a tang. «. s nu de belasting per . volgens de 

projectie van het dak geiekend G, dan is  de belasting die 

hier  per  strekkende . moet in rekening gebracht worden. 

Wij  stellen nu de vertikale druk in  = ït>. e volgens 

 b en  c ontbindende, hebben wij  de ontbondene volgens 

sin. x e in  overgebracht  c = S stellende, S = a G 

en dan in de vertikale V en de horizontale  ontbonden zijnde, 

hebben wij  V z= en  — sin x, cos of 

11 a G 

: - - sin. 

aG aG 

e totale vertikale druk in  is dus 

 » _ aG . 
sin- x — sin2 tt). Stellen wij .  — m, 

de  d, de muurhoogte h en het gewicht van de d

metselwerk — g, dan is de in N werkende vertikale kracht dgh. 

t  m  a 1 sin-, x en 

dat van het muurgewicht 
d=sh 

a G m  -4- Sin2 x) . d 2 gh 
+ —V of 

e som dezer  momenten is 

a Gm  Sin2* )  d2gh 

e som der  daar  werkzame krachten, de resultante van deze, is 
i G ( i + Sin.2 *) -f-  dgh 

1 \ Sin. a) -4- d g h of 

het aangrijpingspunt van deze resultante ligt dan uit A op den 

„#.,„„, ! , a Gm <  Sin2, x' -4-  d 2 gh 
afstand aangegeven door  =————^— „  , ~ 

2aG (i -f- Sin2. *) -f.  d g h' 
e is de afstand, in onze fig. aangewezen door  Wij  vonden 

voor  de horizontale werking  Z\WZ 

aG 

aG 
Sin.  en voor  de ver-

tikale —-  -f- Sin2, x) -f- dgh. Stellen wij de laatstgevondene 

= V/, cn de resultante van  cn V, =  dan is 2

 =

2 - f - V , 2 . 

Wi j  hebben verder  = V, tang tp., wanneer  wij  de hoek 

q >i l — <p stellen ; en nu volgt eindelijk Sr — h X tang tp, waar-

door  1! gemakkelijk kan gevonden worden. Uit een en ander 

zal men nu duidelijk inzien, dat ons gegeven voorschrift eigenlijk 

bestaat uit de meetkundige construction welke tot de bepaling 

van 1! r voeren, en dat wanneer  men langs den weg der  beieke-

ning die waarde van B r wil bepalen deze berekening zeer 

8. e overeenstemming van den muur van ons voorbeeld 

met de borstweeringsmuren onzer  zolders begrijpende, 

zij  men bij  de toepassing van het door  ons gegeven 

voorschrift op deze laatsten bedacht, op de voorwaarde 

welke wij  bij  dat voorschrift stelden. 

e constructie der  kap is hier  van zeer  veel invloed. 

t men eene kap met borstweeringsmuren en zorgt 

men niet, dat van het gedeelte daks boven de gording 

de  geheel op de gebinten neerkomt, 

en dus gedeeltelijk door  de borstweeringsmuren moeten 

opgenomen worden, dan zullen deze aan aanzienlijk grootere 

zijdelingsche werkingen zijn blootgesteld dan wij  bij 

ons voorschrift veronderstelden en de daarbij  gevondene 

muurdikte n zouden dan niet meer  voldoende wezen. 

Wi j  raden alzoo aan hierin voor  elk geval met de 

meeste zorg te voorzien. Eene nadere uiteenzetting van 

de wijze waarop dit kan verkregen worden behoort 

eigenlijk tot de behandeling der  kapconstructiën Om 

het belang der  zaak willen wij  het hier  bedoelde echter 

bizonder  toelichten. 

9. Stellen wij  in bijgaande schetsfiguur  u, de con-

structie van een gewoon h kapgebindt te zijn 

voorgesteld. Nemen wij  de halve spanwijdte A B z= 40 . 

de hoogte B C = 36 . e gebindtbalk leggc men 

zoodanig, dat de bovenkant van de gording op  5 . 

omslachtig wordt, en buiten het bereik valt van hun die minder 

met de behandeling van goniometrische formules vertrouwd zijn. 

Om den samenhang in de voeg B C als weerstand in rekening 

te brengen stellen wij  deze per . = p. 

e omdraaïng wanneer  deze zal volgen, geeft voor  draaipunt 

B en nu zal de bedoelde weerstand in ieder  punt van BC even-

redig zijn aan den afstand van dit punt tot B. Stellen wij  nu 

P x 

een afstand x dan is de weerstand op  afstand ^ , en 

p x d x 
deze is dus voor  de differentiaal op dien afstand - t 

 p x2 d x 
moment van den weerstand op die dillerentiaal is dan —1 . 

_ p x d x p  „  hxJdx p xs 

Nu is f - j  = , d en f  - 3 d . - Nemen wij 

deze integralen tusschen de grenzen x  o en x  d, dan 

vinden wij  voor  de eerste en dus voor  den totalen weerstand 

p d"  p d 

, j  — ,, , en voor  de laatste of de som der  weerstands-

momenten P j  of —^ . t aangrijpingspunt ligt dus uit B 

pdj 
op den alstand —p d ° P "  d '  Noemen wij  de afstand die 
wij  voor  A // vonden, r dan hebben wij  voor  de som der  momenten 

van de hier  werkzame vermogens V/ X v -+- P „ d X ! d = V/ v -
 di-

en deze geven nu voor  het aangrijpingspunt der  eindrcsuUanten 

pds 
V, v 

van de gezamentlijk werkzame krachten 
pd 

of 

6 V  2 pd2 

y ; j  — r, vermenigvuldigen wij  nu deze afstand met

dan moeten wij  hebben f '  V ' v "f"  2 p d *  X  = V -f- P d ; 
 V/  pd 2 

ook hierin zal men het behandelde voorschrift herkennen. 

'3 

boven de muurplaat komt te liggen, terwij l de borst-

weeringshoogte 8 . bedraagt. 

n wij  ons de constructie bij  de nok als in fig.

is aangegeven, en de wijze waarop de sporen door  de 

gordingen gedragen worden als fig. b voorstelt. 

e totale belasting op het dakvlak per  strekkende 

. is dan 40 X 2.2 of 88 ; wij  stellen hiervoor 

90 . e hoogte van de gording boven de plaat 1 5, 

en de totale hoogte van de kap 36 . zijnde, geeft de 

deeling van 15 door  36, de breuk -5- . Om nu dc 

drukkingen op de plaat A , op de gording E en de nok 

C, altij d van figuur  a, te bepalen, handelen wij  met dit 

gebroken op de wijze als de volgende in teekens uitge-

drukt e cijferkundig e bewerkingen aangeven. 

Voor de belasting op de muurplaat A , hebben wij 

dan de volgende berekening in te stellen: 

X i + 
12 A 12 3 x 5 

 2 
— 1 

12 

gevende van de totale belasting 

Voor het bepalen van den druk op de gording of 

die bij  E hebben wij : 

 + 
5 5 x 5 

12 12 

5 8 X 

of het ' 7 y 

7 280 

gedeelte van den  druk . 

e druk bij  C of wel het gedeelte van den totalen 

druk aldaar, door  het eenei/.ijdsche gedeelte van de 

dakbelasting voortgebracht, is 

(3  5 X 5 4- — X  X 1 -
 12/ 8 X 7 

of het van dien totalen druk . Wij  vinden alzoo 
672 

voor  den druk bij  B: X 90 of nagenoeg 12 ; 
480 

voor  den druk bij  E '79 
280 

X 90 of nabij  58 ; en 

eindelijk voor  den druk bij  C : - ' 5 7 X 90 of nabij  22 . 

072 
t tegenovergestelde dakvlak zal nu per  d  lengte 

bij  C evenzeer  een druk van 22 . uitoefenen ; en de 

gezamenlijke druk zal daar  dus 44 . zijn. 

Zij  nu fig. 2 eene schets van het door  ons gekozen geval, 
waarbij  wij  aannemen, dat het eigenlijk op - a — moest 

geteekend worden, doch hetwelk wij  kleinere figuren te 

behouden op een willekeurig kleinere schaal en dan nog 

meer  figuratief  clan wel nauwkeurig geven. Wij  nemen in 

deze fig. C 11 evenredig groot aan _|4 , cn bij 

eene werkelijk e toepassing bij  voorbeeld tegen 2 . 

voor  1 . zoude C  dan 88  worden; in fig. 2 

hebben wij . voor  het . genomen, en dit bij 

alle door  lijnen voorgestelde gedeelten volgehouden. 

t aantal . lengte der  lijnen in dc figuren is de 

helft van dat in de tekst genoemd, Wij  trekken nu  b 

evenwijdig aan BC, en  evenwijdig aan C . Uit E 

laten wij  eene vertikale lij n neer, en nemen daarop Er f 

evenredig aan 58 . en dus lang 1 16  omdat wij 

voor  den druk bij  E, 58 . vonden. Wij  brengen 

nu E < loodrecht op B C, cn trekken door  d de lijnen 

al en dl', de eerste evenwijdig aan BC, de laatste even-

wijdi g aan E  Wij  vinden dan de punten  en

Nu zijn C<- en E / dc betrekkelijk e grootten der  druk -

kingen welke volgens de lichting van het dakvlak. en 

dus ook volgens die der  sporen, worden uitgeoefend. 

e drukkingen gaan op de muurplaat en wel op het 

punt G over  ; zijnde G het midden van tie hiel  F 

der sporen. Wij  laten uit G een vertikaal neer; brengen 

vervolgens door  G een horizontale lij n G l en  eene 

lij n Gg evenwijdig aan B C Wij  nemen Ge"  gelijk 

aan  en E ƒ te zamen, en trekken door  g de hori-

zontale \\)ngh cn ile vertikale g i. Op dc vertikaal door 

G wordt nu nog uitgezet de druk welke op dat punt 

volgens onze berekening bizonder  wordt uitgeoefend. 

Wi j  vonden daarvoor  12 . en nemen dan  gelijk 

aan 24

Wij moeten nu het gewicht van den muur be-

palen; nemen wij  aan.  weegt 

 1

2 



1.8 , dan is dit gewicht 8 X 2.2 x 1.8 of 19.36 . 

per  strekkende . Wij  verlengen de vertikaal door 

G bovenwaarts en nemen op deze G  gelijk aan de 

betrekkelijk e grootte van dat muurgewicht, alzoo 39 . 

Wi j  trekken dan nog door  het midden F van den muur, 

een vertikaal en nemen daarop  gelijk aan de lengte 

G  Wij  vereenigen vervolgens  met /. e lij n 

snijdt de lij n B  in 1 Wij  brengen het gevonden 

punt  doo  een vertikaal lijntj e Op den bovenkant van 

den muur in // over. e genoemde vertikaal wordt nu 

tol aan het punt  verlengd, zoodanig tlat 11  gelijk 

wordt aan  en (i/ '  of  te zamen. Uit  trekken 

wij  nu nog de horizontale lij n « r e n maken deze gelijk 

aan F1.  het punt / worden nu tie horizontale/V/ 

cn door  de vertikale  getrokken, gevende bij  door-

snijding het punt n trekt nu  welke dan het 

verlengde ondervlak van den muur, of dit vlak zelve, in

zal snijden. n meet nu in het laatste geval naar  de 

schaal der  teekening  en trekt het gevondene van 

de muurdikt e af. t verschil, altij d in ware grootte 

rekenende, nemen wij  600 malen Wij  vinden dan 

het aantal . waarmede de muur bij  .s' veilig kan ge-

druk t worden. Nemen wij  nu wederom dit gewicht 

in lengtemaat uitgedrukt , en dan tegen 2 . per . 

dan kunnen wij  de dus vekregen lengte van // op de 

vertikaal, die doo  dit punt gaat, uitzetten, en wel van

naar  beneden, valt nu het dan verkregeiie punt beneden 

/ dan is de muur bestaanbaar; valt dat punt boven

dan is die bestaanbaarheid ons inziens niet volkomen 

meer  verzekerd. Valt het punt  buiten den muur, zoo 

als dit in het door  ons gekozen voorbeeld het geval 

is, dan beschouwe men de dikte van den borstweerings-

muur onvoldoende, en wij  zien hieruit ten duidelijkste 

van hoe veel belang eene deugdelijke kapconstructie ook 

in deze gevallen te achten is. 

9. Wij  zullen gemakkelijk opmerken, dat in het laatste 

geval de druk volgens het dakvlak belangrijk grooter 

is dan tleze onder  dezelfde omstandigheden /.oude 

zijn, wanneer  voor  de verbinding der  sporen met de 

gordingen, nok enz. der  bekapping beter  gezorgd 

was. Wij  besluiten hieruit , tlat het stevige kapverband 

voor  de bestaanbaarheid der  borstweeringsmuren verre 

van onverschillig is, en meer  opmerking-vordert dan 

uit dit oogpunt gezien daaraan wordt besteed. n 

verreweg de meeste gevallen zijn het de blokkeelen met 

hunne ankerverbindingen welke hier  de borstweerings-

muren tegen overzetten bewaren, Bij  eene goetl begrepen 

constructie moet die blokkeelverbinding alleen strekken 

om voldoende steunpunten voor  de muurplaten te geven, 

ten einde het zijdelings doorzetten van deze te beletten. 

l tie muur met die plaat in aanraking is, zal ten 

gevolge der  wrijvin g van deze op tien muur, de laatste 

mede doorzetten. t is du* al wederom van het grootste 

belang de platen genoegzaam tegen dat zijdelings door-

buigen, door  hen voldoende breedte te geven, te vrij -

waren ; en het is dan ook geenszins onverschillig 

welke afmetingen men aan de muurplaten geeft. e 

hangen wel degelijk af van de grootte der  zijdelingsche 

werking, van den afstand der  gebinten en van de betere 

of meerdere onderlinge verbinding der  deelen van de 

kapconstructie. t onderwerp verder  te behandelen 

behoort niet tot dit gedeelte van ons opstel, maar

bepaald tot de behandeling der  kapconstructiën. 

10. Zetten wij  de behandeling van ons voorbeeld 

voort, dan vinden wij  dat  ruim 4 . buiten den buiten-

kant van den muur valt, en de muur dan onbestaanbaar 

worth ; terwij l wanneer  wij  eene voldoende bevestiging op 

de nok en gordingen voor  de sporen aannemen, men volko-

men gerust de gekozene muurdikt e als voldoende kan aan-

nemen. Wij  hebben zelfs in ons laatste voorbeeld eene 

minder  volkomene, doch nog altij d bestaande bevesti-

ging op de gordingen in rekening gehouden, anders 

zoude de uitkomst nog veel ongunstiger  geweest zijn. 

t is nu met geene mogelijkheid te bepalen in hoeverre 

wij  zoodanige bevestiging als voldoende of onvolkomen 

moeten beschouwen. t geringe kostenbezwaar  om die 

bevestiging zoo volkomen mogelijk te maken, is een 

stellige reden waarom dit nimmer mag verzuimd worden. 

e flaauwer  de dakhelling wordt des te meer  moet 

daarop gelet worden.  zoude ons gemakkelijk zijn 

bepaalde voorbeelden aan te geven waarbij  een hoogst 

ondoelmatige verbandsconstructie de  bekapping zich 

tloet kennen in hel overzetten tier  borstweeringsmuren. 2) 

t is niet noodig, dat wij  de teekenkunstige constructie 

voor  het nu afgehandelde voorbeeld op nieuw toelichten; wij 

dienen echter  toch op te merken, dat de druk per  strekkende d. . 

van hel dakvlak o;> de gording uitgeoefend, waarvoor  wij 

van den totalen druk vonden, door  ons ontbonden is in een druk-

 king loodrecht op het dakvlak en eene andere in de richtingvan 

dit vlak. Bestond er  volstrekt geene verbinding tusschen de gording 

 tie sporen, dan had de richtin g van de eerst ontbondeiie vol-

gens den bintbalk moeten genomen worden, en de ontbondene 

volgens het dakvlak zoude dan grooter  geweest zijn. Wij  hebben, 

 in geen geval te overdrijven, door  de gekozene ontbinding 

op eenige verbinding van de sporen op de gording gerekend. t 

hangt nu geheel van de verzorging van dit verband af, of die 

druk in de richtin g van het dakvlak grooter  of kleiner  zal zijn; 

en eene zorgvuldige behandeling kan hier  niet te zeer  worden 

aanbevolen, daar  men er  toch veeltijds te los over  heenloopt 

Wi j  gingen bij  ons gegeven voorschrift van eene beschouwing 

uit, afwijkend van die welke wij  omtrent dit punt in de 

nieuwste geschriften over  de statica der  bouwkunst ontmoeten. 

Volledig toegevende, dat die nieuwere beschouwingen de voor-

keur  verdienen boxen tlie waarop wij  ons voorschrift baseerden, 

hebben wij  echter  geineend daarvan te moeten afwijken, omdat 

deze afmetingen geven, die verreweg dezulke overschrijden welke 

wij  bij  onze dagelijks voorkomende werken aan de muren geven. 

 leze werken, het in acht nemen der  grootste spaarzaamheid vor-

derende, moesten wij  ons tot datgene bepalen wat ons tot eene 

bestaanbaarheid voerde waarbij  die spaarzaamheid lot het redelijk 

uiterste gedreven werd. 

Wi j  vinden de betere theorie, waarop wij  doelden, in een 

werk getiteld » S tat i k der , 

E i s t er  T h e i  S t e i n c o n s t r u c t i o n e n, von , W. 

W i t t in a n n. u i t g e g e v e n t e li e r 1 i n b ij  von E rust e n 

, cn wij  meenen het nuttig te zijn deze theorie in hoofd-

zaak hier  aan te geven. 

Zij  A  C  (Fig.  een muurprofil . Zij  E F de richtin g van 

een der  voegvlakken, en nemen wij  aan dat daarop verspreid, 

eene kracht werkt, die met de loodlijn G ' op E F een hoek 

X maakt. Wij  stellen tlat in deze kracht  ook het muurgewicht 

is opgenomen. n verder ' in het verlengde van E F 

vallende, en ' tie richtingen van twee rechthoekige coördi-

naten assen zijn. Wij  kunnen nu de krachten loodrecht op E F 

werkende, en als weerstand tegen de volgens G ' ontbondene 

 beschouwd, voorstellen door  _ (X), en die in de richtin g 

of in het vlak, voorgesteld door  E F, £ (Y). Wij  hebben dan 

 X cos a — £ i,Y) en  X s ' n a _ S (Xl voor  het evenwicht 

der  bestaande klachten. Zij  nu ' een willekeurig punt in de 

abscissenas en daarop, op den afstand  genomen, de differentiaal 

J i , dan hebben wij  vooreeist voor  dal evenwicht: 

/ / J 3 = S ( V *). 

Noemen wij  nu de weerstands-coëfficiënt per  vierkante een-

heid ze», en de oppervlakte van de voeg E F, op de eenheid 

van lengte O, dan is n — O X r , ' . Zij  tie w rijvingscoeftieient 

in de voeg E F gcsteltl te zijn  dan hebben wij  voor  datzelve 

evenwicht  sin « _ : O X '  cos»; waarbij  dan v de 

samenhang van het metselwerk als weerstand tegen verschuiving 

op de vlakte-eenheid van de voeg E F is. 

Nemen wij  nu aan, tlat er  een werkelijk e samendrukking in de 

voeg E F plaats heeft, dan zal deze door  de werkende kracht in 

G , wanneer  zij  door  het zwaartepunt van het voegvlak gaat, 

zich gelijkmatig over  de oppervlakte van dit voegvlak verspreiden 

en wanneer  wij  nu de grootte van dien weerstand bepalen, dan 

is deze O X

Geheel anders wordt hel gezamenlijke van dien weerstand in 

geval de werking der  kracht volgens G ' niet door  het zwaarte-

punt G gaat; in dit geval zal er  een samendrukking volgen 

waarbij  het gedrukte vlak niet evenwijdig aan de richtin g E F 

blijft , doch tht zich om eenig punt , in de as der  gelegen, 

wentelt, en die samendrukking zal dan het grootste zijn bij  F. 

Stellen wij  deze tiaar  wederom gelijk  per  eenheid, dan is die 

bij  de dil'ferenlraa l  op tien afstand  uit '  gelegen wanneer 

, 10, en het moment van wij  ' E — a en E F — tl stellen: _ ! 

,-8 * 
deze ten opzichte van ' E is dan -—— Wij  hebben nu voor  tie 

som tier  gezamenlijke tegendrukkingen of weerstanden 

 a  tl —  la -

deze  re — 
' a -f- d — 

en voor  de som der  momenten van 
dl 

.v» -.- w. 
(a + d) 

t is nu duidelijk , dat wij  voor  het aangrijpingspunt van die 

gezamenlijke weerstanden hebben 

T"(a -f- dj" ~ 
Zal nu tlie gezamenlijke weerstand in het voegvlak E F werkzaam 

zijn, dan mag het draaipunt '  in geen geval binnen den muur 

vallen en is dus de uiterste grens van dit het punt E. n dit 

geval wordt in onze formules a o en wij  hebben dan voor  tie 

gezamenlijke weerstand —r  w, en voor  de som der  momenten 

3d 
Nemen wij  nu de this herleide integralen tusschen de 

grenzen t — o en  ___ d dan worden tleze 
tl re 

tl-'r e 

wij  hebben alzoo voor  het aangrijpingspunt  ( j , 

tl-r e 

3 d 
of — . Zal er 

nu evenwicht bestaan zonder  inwendige spanningen dan moet het 

werkpunt der  krachten  in E F met het laatst gevondene aan-

grijpingspunt zamenvallen ; en hieruit zoude dan volgen, tlat tie re-

sultante der  uitwendig op den muur  werkende krachten ten allen 

tijd e het in aanmerking genomen voegvlak zoodanig moet snijden, 

dat het middelpunt van werking in geen geval buiten het 

mitltlenste ' van de muurdikt e valt. 
3 

Wi j  zijn nu bij  onze voorschriften hiervan afgeweken en nemen 

11. Wij  kunnen nu doo  eene hoogst eenvoudige 

constructie aantoonen hoe tic druk van krachten opeen 

muur werkende, zich van voeg tot voeg in het inwen-

dige van tleze voortplant. Wij  stellen in lig. 3, ABC

het profi l van eenen muur vo< >r  en nemen aan, tlat men tl it bij 

toepassing wederom op a 1 1 deze 
10 5 

gevallen nog klein genoeg, tier  ware grootte gctcckcnd 

heeft. Zij  tic hoogte 8 . en tic dikte 3.3 . t 

gewicht van den muur is nu  3.3  1,8 . Wij 

stellen daarvoor  47 , t gewicht werkt in tie ver-

tikaal tlie midden door  lui muurprofi l gaat, dus in Ë F. 

Stel dat in tic richtin g  G, bij , op het bovenvlak 

van tien muur eene kracht werkt, en dat de richtin g G 

van deze ten opzichte van A  eene hoek van 450 

maakt; terwij l het punt  op 2.35 . van A ligt 

 nemen 1111 wederom 2 , voor  een . aan en 

dan  2  47 of 94 . en 11 b — 2  25 of 

50 . Wij  trekken nu  horizontaal, en  verti-

kaal Wij  verlengen tie vertikaal door  bovenwaarts 

en maken 11/ — E  en op E F nemen wij . 

Wi j  trekken nu vertier  de lij n  welke A ' in

zal snijden. a construeert men de figuur  4 en 

een dergelijke hulpfiguur . Fig. 4 is wederom 

het muurprofi l van lig. 3. Wij  nemen in lig.

 ll< van lig. 3, en verder  nog ///// gelijk

en  allen wederom van tig. j . Wij  ver-

deden nu in tig. 4, Al> in een willekeurig aantal gelijke 

deelen ; onze fig. geeft er  5. j  het teekenen dezer 

figuren is hel te verkiezen ze zoodanig te plaatsen, dat 

 van fig. 4<7 met A  van fig. 4 in de zelfde lij n 

liggen. n deelt nu  van fig.  in 5 gelijke deelen, 

dus in zoovele als waarin A B van lig. 4 gedeeld is. 

Wi j  hebben de dcclpuntcn met 1, 2, 3 enz. gemerkt. 

e deelpunten van AB , lig. 4, zijn evenzeer  met 1.2.3 e n z -

gemerkt, en door  deze zijn dan de horizontale vocg-
— ?, enz. getrokken. n tig.

<//> Wij 

lijnen 1 1,2 — 

trekken wij  nu de lijnen  1,  2,

trekken in tig. 4 eene vertikaal doo  benedenwaarts, 

zijnde ook hier  A  dezelfde als in tig. 3. Op tleze 

vertikaal nemen wij  11 /gelijk aan  van fig. 4«. -

deelt men wederom in het aangenomene getal 5 gelijke 

deelen en merke deze met 1', 2', 3" enz.; elk van deze 

deelpunten vereenigt men nu met het punt S, hetwelk 

men vindt door  uit het midden E van A  tie vertikaal 

E i te trekken en daarop  van tig.  te 

nemen. e genoemde lijnen zullen nu E in de punten 

1  3' enz. snijden terwij l de lij n  door  hel punt 

1 zal gaan, tlat wederom nut het zelfde van tig. 3 over-

eenstemt. n trekt nu door  de aldus gevondene punten 

aan, dat de zamenhang enz. van hel metselwerk voldoende 

zijn  zoodanige blijvende spanning praktisch onschadelijk te-

maken. 

Wi j  hebben nu nog le voldoen aan tie evenw ichtsvoorwaaitle 

 x Sin. x —— O X >' + . n het algemeen zal hieraan 

voldaan zijn wanneer  de hoek welke de kracht l 

op het voegvlak E F maakt grooter  dan  is. Voo  metsel-

n in snel verhardende specie uitgevierd b. v. in -
Cement , kan die hoek lol \oc Stijg*  n. 
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 ', 2', ; 'enz. lijnen evenwijdig aan </ . q 2 enz.  fig.

e zullen achtereenvolgens de voeglijnen  2—2, 

3 3 enz. in tie punten 2'', enz. snijden. -

laatste van deze evenwijdige lijnen gaat door  en snijdt 

lit ' in ]>". Wanneer  wij  nu door  de aldus verkregen 

punten  3" p" , eene kromme lij n trekken, 

dan heeft men in deze de voorstelling hoe de druk zich 

in het inwendige van den muur voortplant. e lij n die-

een der  punten  2". enz. met ', 2' enz. vereenigt, 

toont tevens aan welken hoek. op dat punt, de richtin g 

van den druk met de horizontale voeg maakt, en zal 

er geen gevaar  voor  verschuiving bestaan dan moet 

die lij n met de vertikaal door  het overeenkomstige punt 

 " ,  of enz., een hoek maken die gelijk of kleiner 

is dan 300. Om dit b. v. voor  de voeg 3 — 3 te onder-

zoeken, trekken wij  door  het punt 3"  eene vertikaal, en 

beschrijven met eene willekeurige straal een kwartcirke l 

die ons de punten /, v en e geelt ; en nu moet tv in 

geen geval meei dan het derde gedeelte vun tw zijn ; 

altij d volgens de boog tw gemeten. n neemt dus 

/ in tien passer  en zet tleze telkens op tien boog uit ; 

nu moet tv ten minste drie malen op / e gaan.  leeft 

men metselwerk in portland-cement of eenigen anderen 

krachtigen mortel, dan zal het voldoende zijn wanneer 

men tv in twee deelen deelt en een van deze vij f malen 

op / re gaat; zelfs zal men in sommige gevallen nog op 

tv — ' tw mogen rekenen. e afstanden  —  " , 
4 

2 — 2" enz. mete men nu naar  de schaal tier  teekening, 

en vermenigvuldige de verkregene grootte , altij d 

hier  de ware grootte bedoelende, met 600 en verkrijg t 

dan den weerstand van den muur bij  de voeg waarop 

de afstand gemeten is, e weerstand brengt men in 

lengtemaat over  door  wederom per . 2 . 

te nemen ; tie dan verkregene lengte zet men nu van 

 in fig. benedenwaarts uit. Valt nu deze in die 

fig. beneden het overeenkomstige deelpunt of uiterlij k 

daarop, dan is de muur bij  tlie voeg bestaanbaar; 

valt daarentegen het eindpunt boven dat overeenkom-

stige deelpunt, dan is de muur bij  de voeg 3 — 3 te 

dun. Wij  zullen uit de figuren zien, dat in ons geval 

tie muur bij  tic voeg 4 — 4 stellig reeds te dun is, en 

dus niet antlers dan door  een krachtigen samenhang 

van het metselwerk zoude kunnen bestaan. 

s de kromme lij n volgens welke de druk zich in 

het inwendige van tien muur v tplant bepaald, dan 

kan tleze dienen om de al ol niet bestaanbaarheid van 

den muur  op elk willekeurig punt van de hoogte te 

onderzoeken. 

Nemen wij  in fig. 4 eene willekeurige voeg e 

snijdt tic kromme lij n in s\ wij  meten nu naar  de schaal 

tier  teekening  en vinden dan na vermenigvuldiging 

niet 600 den weerstand van tien muur in tie voeg xy. 

e brengen wij  wederom in lengte over  door  voor 

ieder . 2 . tc nemen, en zetten dan tleze in 

fig. 4a van  tot .r  uit. 

Wij  nemen nu het punt 3 van fig. 4 hetwelk boven 

x het naast bij  tli t laatste gelegen is.  het deel-

punt 3 van fig. 4-1 trekken wij  een geheel willekeurige 

lij n lx' 1 en nemen op deze 3.1-' gelijk aan %x van fig. 4. 

Wij trekken nu, na 3,4 van fig. 4, in fig. 4» op ^x"  te 

hebben uitgezet, daar  eene rechte lij n tusschen x"  en 4, en 

door  x' een  aan deze laatste. n vindt dan 

een snijpunt v op  Valt nu dat snijpunt beneden 

.r dan is de muur niet bestaanbaar, zoodat dit punt v 

nu boven of uiterlij k op s moet  zal de muur 

bij  de voeg xv bestaanbaar  zijn. n zal nu op elk 

antler  punt die bestaanbaarheid alzoo kunnen onder-

zoeken en zich dus kunnen overtuigen, tlat geene 

scheuren enz. ten gevolge van ongenoegzamen weerstand, 

waar  ook, in den muur kunnen ontstaan. Wij  dienen 

echter  ook nog te onderzoeken of de muur tegen voort-

schuiven bij  zoodanige voeg gevrijwaard is. Wij  nemen 

hiertoe in fig. 4 op de vertikaal door  gaande, Hf' 

gelijk aan  v van fig. 4» en trekken dan t's die nu 

A  ergens in ' zal snijden. r  dit punt trekken 

wij  wederom een vertikaal bovenwaarts en door  s en 

door  dat zelfde punt ' een schuine lijn . Wanneer  nu deze 

met die vertikaal wederom een hoek kleiner  of des-

noods gelijk- aan 30" maakt, dan is tic- muur  ook hier-

tegen verzekerd. j  gebruik van sterk bindenden mortel 

kan deze hoek grooter  vallen. t onderzoek hiervan 

geschiedt op de wijze als wij  reeds opgaven. 

ren slotte merken wij  op, dat zoo de onbestaanbaar-

heid van den muur  blijkt , men tleze £ steen dikker 

neemt, en dan het onderzoek herhaalt totdat de ge-

wenschte bestaanbaarheid gebleken is. l eenigs-

zins tijdroovend, is het te verkiezen de proef met 

opvolgende verzwaring van  steen te herhalen, om in 

geen overmaat tc vervallen. 3) 

12. e nu het noodige gezegd hebbende voor 

het bepalen van tic afmetingen tier  muren welke bij 

onze gebouwen als borstweeringsmuren, of in soort-

gelijke toestanden verkeerende, voorkomen, gaan wij , 

om der  wille van de overeenstemming niet deze althans 

uit het oogpunt van ons onderwerp gezien, tot de be-

handeling over  der  geheel vrijstaande muren, als b. v. 

onze schutting- of tuinmuren. 

e voorschriften welke t in zijn Art de biitir 

geeft, bepalen de dikten van tleze muren tusschen 4 

tot — van tic hoogte naar  gelang men eene grootere 

of kleinere stabiliteit verlangt. Volgens deze voor-

schriften zoude eene muur van 20 . hoogte, eene 

dikt e van -g- tot — of van 2,5 tot ,67 moeten hebben. 

Wi j zien hieruit , dat men eene dikte van 2,2 of

steen, voldoende kan achten. j  deze voorschriften is 

er op gerekend, tlat de muren niets anders dan hun 

eigen gewicht te  hebben ; en als zoodanig kunnen 

zij  terugzicht worden toegepast. 

Onze  echter  niet ten allen tijd e 

 hier  volgt zoo  voor-
gaande, dat een nadere toelichting  geacht worden. 

in dezen toestand, en kunnen b. v. aan hevige wind-

stooten zijn blootgesteld. Zij  moeten dus ook deze 

kunnen weerstaan; waarbij  wij  echter  in aanmerking te 

nemen hebben, dat die weerstand slechts tijdelij k zal 

behoeven geboden te worden, en men gevolgclijk daar-

van niet in die mate rekening heeft te houden dan 

wanneer  deze voortdurend gevorderd werd. 

Wi j kunnen wederom door  eenvoudige teekenkunstige 

constructie bepalen hoe groot ook bij  voortdurende 

werking de windstoot kan zijn, zonder  voor  den muur 

gevaarlijk te worden. Zij  in fig. 5 A B C  hel 

profi l van een muur die wij  20 . hoog en 2,2 . 

dik denken. "  is het midden van tic muurdikten bij 

den bovenkant A B. Wi l men nu tlat dc muur in 

afmeting voldoende zal wezen om aan de eischen der 

meest strenge theorie tc voldoen, dan moet men op 

C  het gedeelte C E gelijk aan - van de muurdikt e 

 C nemen. Wij  moeten nu het gewicht van den muur 

per . lengte bepalen. Wij  vinden daarvoor  20 X 2,2 

X ,8 of circa . 

Wij brengen nu door  F benedenwaarts eene vertikale 

lijn , en nemen daarop F a evenredig aan het muurge-

wicht, en dus 158 , wanneer  wij  wederom 2 . 

per . aannemen. Wij  trekken nu door  F cn E eene 

lij n en door  a eene horizontale, deze geven het snijpunt b. 

n wij  nu wederom met de m  de lengte van Ct b 

en nemen wij  daarvan het dubbel, dan hebben wij  het 

aantal . windstoot welke de muur in ieder  geval met 

zekerheid kan weerstaan. n wij  het dus gevondene 

weerstandsvermogen door  20, zijnde de muurhoogte, 

dan vinden wij  den winddruk welke de muur per 2 

kan doorstaan, en honderd malen tleze is dan die druk 

per a . Wij  vinden voor  a b, tie beschrevene meting 

uitvoerende, omstreeks 5 . cn dc winddruk wordt 

dus gemeten door  10 . e bedraagt dan per 

2 — of 0.25 . en dus per a 2; ; zoodat 

de muur tegen de winden, welke geene bepaalde stormen 

zijn, bestand is. 

n wij  nu aannemen, dat de muur met zorg en 

van deugdelijke materialen is opgebouwd, dan zal men 

kunnen stellen, dat voor  onze tuinmuren bij  een hoogte 

van 2  de dikte van een steen in tien regel voldoende 

kan geacht worden. Staan ze rechtstreeks aan de-

stormvlagen, zonder  eenige beschutting, blootgesteld, 

dan zoude er  gevaar  voor  omstorten kunnen bestaan. 

e beste wijze 0111 dit gevaar  te voorkomen is, op 

afstanden van circa 2  de muurdikt e over  de strek-

king van twee steenen door  pilasters van ' steen te 

verzwaren. Wij  gelooven met dit voorschrift aan de 

eischen van eene alleszins redelijk genoegzame bestaan-

baarheid voor  deze muren voldaan te hebben. Slechts 

in de gevallen dat men op de hoogste windstooten te 

rekenen heeft, zoude het noodig worden de aldus uitge-

bouwde pilasters met bijzondere stcunsels te schoren. 

Wi j ontraden tie muren van een steendikte, hooger  dan 

2o . op te trekken. Behoeft of wil men eene 

meerdere hoogte, dan neme men het bovengedeelte van 

één steen ter  hoogte van 2  en de verdere hoogte 

benedenwaarts van  l- steen. Wij  raden hierbij  nog 

aan, wanneer  men pilaster-verzwaringen aanbrengt, tleze 

vooral in welgeregeld verband met dc overige muur-

vakken te verbinden, cn daar  waar  de muren zeer  zijn 

blootgesteld vooral een harde steensoort en deugdelijke 

mortel bij  de opmetseling te bezigen. 

n  wel, tlat wanneer  de winddruk meer 

dan 25 . per . wordt, tie muur  doo  zijn eigen 

gewicht niet meer  alleen bestaanbaar  is,  daarin 

door  den samenhang van het metselwerk moet gehol-

pen worden, en tli t te meer  naarmate de winddruk grooter 

wordt. n zal dus moeten zorgen tic muren tegen 

een dadelijketi aanval van stormen te vrijwaren . Aan-

gaande het noodzakelijke van eene voldoende diepte-

van den aanleg der  fondamenten willen wij  alleen wijzen op 

het vereischte, tlat deze in geen geval minder  dan 85 c. . 

beneden den beganen grond zijn mag, om het

dringen van den vorst tot aan den voetzool van tien 

muur te voorkomen. Bij  eenigszins lange muien geve-

men deze over  tic lengte een geringe zeeg welke met 

de ronding naar  de winti - of stormzijde gekeerd is. 

13. Wij  vinden veelvuldig muren van tleze somt 

aangewend, welke geene meerdere doorgaande dikte 

dan die eau  steen hebben, en daarbij  van afstand tot 

afstand  pilasters van een steen dikte bij  a t ! steen 

breedte verzwaard. e muren hebben, aan de theorie 

getoetst, stellig meestal te geringe afmetingen in dikte 

 vertoonen dan ook dikwijl s genoeg het gevolg 

daarvan. e belangrijke kosten welke eene omhei-

ning van groote uitgestrektheid vordert, wanneer  men 

tot tie insluiting muren wil bezigen , maken het 

noodig  incest mogelijke spaarzaamheid in acht te nemen. 

e muren kunnen alleen bij  eene deugdelijke uitvoe-

rin g en in niet te ongunstigen toestand verkeerende 

bestaan. Wij  zouden aanraden, zoo men tlie spaarzaam-

heid niet overdrijven wil, de hoogte niet meer  te nemen 

dan hoogstens 1,30 . en zoo men grootere hoogte wil, 

het lagere  uit een voet van een steen dikte te 

doen bestaan. c verzwarende pilasters neme men 

hoogstens 2 . uit elkander  en geve aan ieder  muur-

vlak een kleine zeeg waarvan de ronding wederom naai-

de stormzijde gekeerd is. Wi l men de  door  be-

planting tegen  dadelijken stormaanval beschermen, 

dan zorge men dat ze daarbij  niet geheel van zon-

nenschijn beroofd blijven,  geregeld te kunnen op-

drogen; ook moet de grond bij  tien muur van deze af, 

eenigszins afwaterend liggen en kan het hardmaken van 

de aanliggende zomen met  puin  zoodanige 

afwatering worden aanbevolen. n zorge voor  een 

behoorlijk onderhoud der  voegen en vernujde vooral 

bij  het opmetselen een hoogst gebrekkig keeperen of 

kauwen van het metselwerk ;  laag moet naar  de 

westzijde eenigszins afbellend liggen, doch niet meer  dan 

de stcenvorm toelaat 4). 

e grondslagen voor  hetgeen wij  in de Sjj  ' - ü "  '3 : , ' S 

voorschriften opgaven berusten eigenlijk in hoofdzaak op de theo-
rie van Wittmann , in het opgegeven werk gegeven. 



 s 

14. Wij gaan nu ove tot de behandeling de n 
welke bij onze gebouwen, als builen- en n 
tot insluiting van het gezamenlijke k of tot 
scheiding de e lokaliteiten of n 
van deze dienen. Wij hebben hie  te : 
l u e welke de einden de balken of e punten 
van deze te n hebben, of p nog e 
mee e belastingen , cn 2" die welke 
mee , alleen tot scheidingen dienen. 

15. e balken welke hunne g in of op 
de bedoelde n vinden, dienen tevens tot koppeling 
van deze. e koppeling t k den vas-
ten stand de . e gewone n -
doo  die koppeling n t zijn te algemeen 
bekend om t in e beschouwingen 
te . 

t is echte van behing op te , tlat eene van 
buiten op het gebouw e t in enkele ge-
vallen t genoeg kan zijn om de e , 
doo  tic opgaande n cn balken , te doen 

, en tlat eene stevige g veel kan 
en moet n om dit te . t beste 
voldoen n de geheel doo de n e 

, l wannee n de s niet te t ge-
nomen zijn: l aan deze een m kan gegeven n 
welke het k ove ccne e e 
lengte gespannen houdt. n tlit opzicht zijn de gefigu-

e s welke in onze hedendaagsche bouw-
n minde gebezigd , bizonde te . 

Ook zijn evenwijdig aan de balken e schei-
n hie  in dit opzicht van belang, en moet tic 

gelegenheid om deze te hebben, zonde e 
, niet e gelaten . 

16. Wij beginnen met een binncn-schcidingsmuu
welke te gelijk tot g van balken dient. 

n bepaald d kiezende, nemen wij een woon-
huis van 7 . inwendige wijdte, houdende volgens die 

e een kame van 5 . bij een gang van 2 . 

e balklaag zal nu kunnen bestaan uit balken d 
8, hoog 20 , welke op 55 . afstands van midden 
tot midden kunnen liggen. e totale belasting ove de 
geheele e , is nu voo  ietie k 
7 ,55  200 of 770 . e wijdte van den gang 

2 
is  van tlie van het geheele gebouw, en het gedeelte 

van tien last hetwelk voo  iede k doo  de schei-
dingsmuu n , vindt men doo de -
king tie  navolgende in teekens aangegevene . 

en geeft §=.
<So 

e is 1 x  '- 1 — -
7 7 7  7 

t this op dien muu ove tie lengte van 55 . 

80 X 7 7 ° ' e "  d u S 5 6 4 ' ' ' 
Stellen wij nu de hoogte van den , d tus-

schen tien vloe  en tien t tie  balken, te zijn 
38 , dan is, het k gewicht van het metsel-

k 1,8 stellende, het gewicht van het gedeelte muu
te  lengte van zoodanig k 1,1 x 38 X 5,8 X 1,8 
of 413 . 

Om nu tot tie bepaling van tic noodige e 
te komen beginnen wij met die e g 
op 11 . te stellen. Wij gaan hie  van het beginsel 
uit, de noodige dikte te gissen en deze liefst niet te t 
te nemen. e aangenomene 11 . nemen wij nu 
36 malen cn vinden dan 11  36 of 396 . e totale 

e is 380 . Wij n nu de 
e 380 niet 5,5 en vinden dan tot uitkomst 

2090. e uitkomst deelen wij doo het gevondene 
getal 396 en vinden dan a 5.2. e n wij af van 
5,5 en n dan tot t 0,3. e laatste uit-
komst n wij met het t en 
dus niet 413, en vinden dan 0,3  413 of 123,9. 

liet au de e is i f a 3,1 . Wij 
7 7 4 

vonden voo  den k welke dc balken op den muu
uitoefenen bij iede balkvak 564 . t getal -

nigvuldigen wij nu met 3,1 en vinden dan 3,1 x 564 

of 1784.4-

Wij tellen nu de gevondene getallen 123,9 en 1784,4 
bij elkande en vinden dan voo  de som 1908,8. e 
gezamenlijke k van t en balksbelasting 
is 564 +413 of 977 . e som deelen wij op 

3 
1908,3 en vinden dan nabij Nemen wij nu het 

van l i . dan vinden wij 3,7, en dewijl tlit mee dan 
2 is, zal de aangenomene dikte van  1 . te g 
zijn, wannee men ten minste niet op de g 
van een n zamenhang in het k wil 

. 

Wij meenen te moeten n op dien zamenhang 
niet of althans slechts in de e noodzakelijkheid 
eenigszins te , en dit eensdeels omdat de behan-
deling die n in den l j s 
is e gewone behandeling van deze schijnt van het 
beginsel uit te gaan, dat men het hie  zoo nauw niet te 
nemen heeft; en niet alleen is men weinig g 
in het n van den , maa zijn de binnen-

n ook nog die n welke men meent tot 
g de steenblokken te kunnen doen dienen. 

t j nu nog het geval, dat ook van die n 
bij twijfelachtige , zooals veeltijds , 
de n tamelijk g behandeld , clan 
ligt e  niets s in het n van defecten aan 
deze bij een volgend bewonen van het gebouw. 

n wij den zamenhang van het k in 
, en stellen wij tlit m op 40 . pe

. dan hebben wij de volgende , hie  alles 
in . bepalende. Wij n den balkafstand 
5.5 met de halve , zijnde 0.55 en het gevonden 

t met het aangenomene getal 40. Wij hebben 
dan 5.5 x 0.55 x 40 of 121. t getal 121 -

2 2 2 
vuldigt men nu met " - zijnde het * van tic e 

3 3 

die wij hie  in . nemen. Wij vinden dan 121  ~j 

of 887. Wij tellen de  gevondene getallen 123,9, 
1784,4 en 887 te zamen, en  413, 564 cn 121. e 

e som geeft 2795,3 tie laatste 1098. Eindelijk deelen 

'9 

wij 2795,3 doo 1098 en vinden dan voo  quotient 
nagenoeg 2.6; en dit nu nog altijd  clan 3.7 . 
zijnde is de muu ook nog altijd te g van dikte. 

t niettegenstaande dit zoo als tal van n het 
zouden bewijzen, de muu bij die e dikte bestaan, 
dan is dit geene n om ons t als te veel 
eischend te beschouwen. n tlit n ligt alleen opge-
sloten, dat die e n een e d geven 
dan wij aannamen voo  eene alleszins voldoende solidi-
teit noodig te zijn; en de g , dat die _ 

d althans niet minde dan eene tienvoudige mag 
wezen. t deze p te stellen blijven wij k 
beneden de eischen welke e s voo
die d wenschen. l willen deze eene twintig-
voudige, doch de g t ons, dat tleze 
niet. ten minste niet t noodig is. Wij ont-

n , zich met eene e d dan eene 
tienvoudige te , en namen deze dan ook 
aan 0111 zooveel mogelijk dc d in het oog 
te houden. j n waa deze niet zoo angstvallig 
in g behoeft gehouden te n is het tc -
kiezen die d  tc nemen en liefst dan een 
twintigvoudige 5). 

 1

nen

 de 

 n  dan

17. Wij gingen bij het gegevene t van de 
g uit, dat de k de balksbelasting zich 

gelijkmatig ove den muu . Liggen, zooals 
in woonhuizen, de balken niet ve  uit elkande dan 
kunnen wij dit aannemen Ook lieten wij den invloed 
van de e of e lengte van den muu  buiten 

g t men een stevige g en koppe-
ling de  balken, dan kan men ook t t 
zijn. t koppelen de balken op de , en 
dan wel zoodanig tlat die balken als c tc 
beschouwen zijn, achten wij bij het k van onze 
altijd k dunne n eene noodzake-
lijkheid. 

n wij n , dan zal de k op tlie 
n k n en 

dit ligt in het l tie d wannee
slechts tic e bij tien voet,  zich tie 

I
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gezamenlijke drukkingen op den muur verspreiden, eene 

voldoende grootte heeft. 

n wij  de uitkomst van ons voorschrift  of > 

dan ^ van de muurdikt c gevonden, en zijn wij  alzoo 

tot het besluit gekomen, dat de muur bestaanbaar  is, 

dan moet de uitkomst van ons voorschrift in . uit-

gedrukt eerst met 600 en dan nog met den balksafstand 

vermenigvuldigd worden. Verkrijg t men nu eene getallen-

waarde welke gelijk of grooter  dan het gezamenlijke 

van muurgewicht en balksbelasting is, dan zal de be-

staanbaarheid als zeker  mogen aangenomen worden ; 

vindt men die getallenwaarde kleiner  dan dat gezamen-

lijke , dan is de muur nog niet bestaanbaar, of heeft zij 

althans eene mindere dan tienvoudige zekerheid. 

Wi j  vonden in het gekozene voorbeeld voor  die 

uitkomst 2 , dus 0.2 , en nu geeft 0.2x600x5.5 

de getallenwaarde 660. e gezamenlijke belasting en het 

muurgewicht waren 977 . en wij  zien dus, dat ook 

in dit opzicht de muur onbestaanbaar  is. 

n wij  977 door  600 X 5.5 of 3300 dan vinden 

wij  circa 0.29 . en deze is nu de afstand dien wij  hadden 

moeten vinden als uitkomst van ons voorschrift om 

de bestaanbaarheid met tienvoudige zekerheid, als uiterste 

grens, te mogen aannemen. l wij  bij  de schei-

dingsmuren onzer  woonhuizen bij  de toepassing van ons 

voorschrift niet dikwijl s dit onderzoek zullen behoeven, 

is het toch vooral noodig wanneer  men, van dat voor-

schrift afwijkende, zich met de mindere zekerheid wil 

vergenoegen, en vooral wanneer  de bestaanbaarheid vol-

komen of ten naastenbij  blijk t aanwezig te zijn. 

n ieder  geval geeft dit onderzoek de gelegenheid 

om te bepalen welke graad van zekerheid de gekozene 

muurdikt e geeft, en wij  achten van zeer  veel belang 

een zekere maatstaf te hebben voor  het meer  of minder 

gewaagde dat die keuze geeft. 

Wij  vonden de getallenwaarde 660 voor  de belasting 

welke de muur van ons voorbeeld bij  tienvoudige zeker-

heid kan hebben en die belasting zagen wij  977 . te 

zijn. Wij  nemen 660 nu 10 malen en vinden dan 6600. 

e uitkomst deelen wij  door  977 en vinden dan ruim 

6. e muur heeft dus een zesvoudige en geen tien-

voudige zekerheid. n wij  dan nog den weerstand, 

uit den zamenhang van het metselwerk volgende, in 

rekening gehouden, en als uitkomst van de becijferingen 

volgens ons voorschrift verricht 2.6 . of, 0.26 . 

verkregen, dan zoude, dewijl nu op een druk van 1098 . 

moet gerekend worden 5.5x0.26x600, zijnde 858, eene 

waarde moeten gehad hebben gelijk of grooter  dan 1098 

en willen wij  deze muurdikt e aanhouden, dan vindt men 

de bestaande zekerheid door  858 tienmalen te nemen 

en dan dit product door  1098 te deelen. Wij  vinden dan 

rui m 7 of nagenoeg 8 voor  quotient, en de zekerheid is 

alzoo bijna eene achtvoudige. n en ander  leeren ons, 

dat de zekerheid bij  de gegiste afmeting, hier  1 1 , 

niet de zoodanige geeft welke wij  voor  genoegzame 

soliditeit wenschelijk achten en tevens ook, dat wanneer 

omstandigheden ons tot eigenlijk te geringe afmetingen 

dwingen, eene zorgvuldige behandeling van het metsel-

werk belangrijk ten goede van de zekerheid komt. 

18. s zoodanige muur door  verscheidene verdiepin-

gen heen opgetrokken, dan beschouwe men elk verdie-

pingsgedeelte als op zich zelve bestaande, doch zoodanig, 

dat de benedenmuur  als afzonderlijk deel den bovenmuur 

met de daardoor  voortgebrachte lasten te dragen heeft. 

Wi j  kunnen dit voor  de toepassing alleen met eenige 

gerustheid aannemen, wanneer  wij  zeker  kunnen zijn, 

dat de muren bij  iedere verdiepingshoogte door  een 

stevige verankering en koppeling als onwrikbaar  vast-

staande kunnen beschouwd worden. 

Om nu tot de bepaling der  muurdikt e te geraken 

hernemen wij  de gegevens van ons vorige voorbeeld cn 

nemen daarbij  dan nog aan, dat de muurhoogte bij  de 

bovenverdieping 32 . is; welke hoogte dan gerekend 

wordt van den bovenkant der  beneden- tot den onder-

kant van de bovenbalklagen. 

t den bovensten muur beginnende, hebben wij  ook nu 

wederom voor  den druk der  balksbelasting op den muur 

over  5,5 . lengte van deze, 564 . 

t gewicht van den muur is nu 1,1 x 32 x 5,5 X 1,8 

of 348 . Om het punt te vinden waarbij  volgens de 

muurdikt c mende druk van dat muurgewicht en dan uit 

de kant van den muur naar  tic kamerzijde moet reke-

nen te werken, hebben wij  het voorgeschrevene vol-

gende, 320 X 5,5 te deelen door  396. t quotient is 

4,4 en dus de afstand van het genoemde punt tot het 

midden van den muur  5,5—4,4 of 1,1 . =0,11 . 

Wi j  hebben nu wederom, volgens het voorgeschrevene 

voortgaande in aanmerking te nemen, dat ook nu 

wederom de gevondene drukkin g van 564 . moet 

gerekend worden te werken in een punt, dat op ~~ . 
v i  X 348 X 3,1 x 564 uit den genoemden muurkant ligt: op „  ' 

ö 1 348 + 5"4 
of op nabij  2,4 . =: 0,24 . uit dien kant, het punt, 

waar  wij  ons moeten voorstellen, dat de gezamenlijke 

belasting neerkomt. r  dit nu minder  dan 1 van de 
 3 

muurdikt e is zoude, wanneer  wij  ons streng aan de theo-

rien houden, de muur te dun zijn en deze dus in plaats 

van eene halve een volle steendikte moeten hebben. Ver-

genoegen wij  ons echter  met minder  dan die theorie-

ën willen wij , de dikte van een halven steen aan-

houdende, bepalen welken graad van zekerheid wij  hier 

hebben, dan stelle men wederom, het voorgeschrevene 

volgende, de becijfering in van 5,5 x 0,24 X 600. ge-

vende 792. e gezamenlijke druk is nu 912. Nemen 

wij  nu 793 tienmaal en deelen wij  dit door  912 dan 

vinden wij  voor  quotient nagenoeg 8,7 zoodat die zeker-

heid nu nog geen negenvoudige is en toch naar  ons 

beweeren eene tienvoudige moet wezen. 

Stellen wij , dat men zich met deze mindere zekerheid 

tevreden stelt en dan eenigszins op den zamenhang van 

het metselwerk rekent, dan vindt met het al of niet vol-

doende van de muurdiktc - voor  het benedengedeelte van 

deze als volgt. 

e balksbelasting daarop is wederom 564 . en 
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het punt waarop deze werkt ligt wederom op 3,1 . 

uit den kamer-buitenkant van den muur. t muurgewicht 

is hetzelfde als van ons voorgaande voorbeeld, dus 413 

, en werkt even als daar  op den afstand van 0,6 . 

uit dien zelfden kant. 

Wi j  vermenigvuldigen nu wederom 564 met 3,1, verder 

413 met 0,6 en ook nog den gezamenlijken druk van den 

bovenmuur, waarvoor  wij  912 . vonden, met den af-

stand 2,4 welken wij  bij  het onderzoek van den boven-

muur vonden ; tellen wij  die producten te zamen dan 

hebben wij  4185. e som der  nu werkzame drukkin -

gen is 564 +413 +- 912 of [889. n wij  nu 4185 

door  1889 dan vinden wij  circa 2,3 . voor  den af-

stand waarop wij  den druk van het gezamenlijke, ten op-

zichte der  kamerzijde van den muur gerekend, moeten 

stellen; en deze minder  dan - van de muurdikt e zijnde 
3 

is een halve steen daarvoor  te weinig. Onderzoeken 

wij  ook nu op welken graad van zekerheid men hier, die 

dikte aanhoudende, te rekenen heeft, dan hebben wij 

5,5 X 0,2 X 3 X 600 of 759 Nemen wij  dit product 

wederom tienmalen. en deelen wij  dit door  den geza-

menlijken druk . waarvoor  wij  1889 vonden, dan blijk t 

hieruit , dat het quotient ruim 4 is; en de zekerheid 

is nu hier  niet meer  dan eene viervoudige; zoodat wij 

voor  een dergelijk geval ten sterkste zouden aanraden 

den benedenmuur  ten minste eene e van een steen 

te geven. 

19. Zij n de muren eenvoudige scheidingen, cn hebben 

zij  buiten hun eigen gewicht geene belastingen te dragen, 

dan zouden zij  geheel vrij- , dat is aan de bovenzijde 

onbeklemd staande-, eene hoogte gelijk aan twaalfmalen 

hunne dikte moeten hebben; en al achten wij  ook dit 

voorschrift van t hier  te veel eischend, dan is 

het toch noodzakelijk den muur te beklemmen. 

Stellen wij  ons het geval dat wij  een binnenmuur 

waarbij  wij  dan aannemen, dat die buiging ongehinderd 

tot der lengte kan gaan. 

Wij  vinden dat gewicht als volgt : e derde macht 

van de balkshoogte vermenigvuldige men met de 

balksbreedte en vervolgens nog met 1664. t dan 

gevondene product deele men door  de tweede macht 

van de balkslengte. t quotient geeft het gevraagde 

gewicht in , wanneer  de balksafmetingen in c. . 

, . . . . ..... . . . . 22 X 22 X 22 X  v 1664 
bepaald zijn. \ \  hebben dan 

550 v 550 
gevende "J490 0992

 o f -  gevende per  d. -
302500 

muurlengte circa  1 . Wij  kunnen alzoo den muur 

bovenwaarts belast denken met 12+11 =23 . per strek-

kende . t muurgewicht moet gerekend worden 

te werken in een punt, volgens de dikte van den muur, 

liggende op 0,7 c. . uit den muurkant . Wij  vinden 

dien afstand wederom door  350 met 5,5 te vermenig-

vuldigen en dit product door  396 te deelen en dan 

het quotient van 5,5 af te trekken. e becijfering 

geeft circa 07. Wij  vermenigvuldigen nu 0.7 X /'> 

gevende 49. e gezamenlijke druk tn klemming ver-

menigvuldigen wij  met 5,5, zijnde de halve muurdikte , 

wij  hebben dan 23 X 5,5 of 126,5. Tellen wij  deze-

producten te zamen dan hebben wij  175,5.  muur-

gewicht en de verdere drukkingen te zamen genomen 

is 93 . n wij  nu 93 op 175,5 dan vintien wij 

nagenoeg 2; cn houden wij  ons aan tic theorie dan is 

 tleze muur te ligt. 

Wi j  zouden dan toch — of ruim 5. s 

hebben van tl. . hoogte, en tlat deze muur tot 

dwarsscheiding van een kamer dient, waarvan de breedte, 

waarvoor  wij  hier  de richtin g tier  bebalking nemen, 

55 . bedraagt. Om dezen muur tic genoemde 

vastheid te geven, stellen wij  dat er  een balk op ligt 

en de muur daaronder  sluitend beklemd is. Wij  nemen 

aan dat deze muur alleen voor  de beneden verdieping 

bestaat en dat men aan den balk zoodanige breedte heeft 

gegeven als de muur dikte heeft. Stellen wij  in die 

veronderstelling de muurdikt e 11 , en tic balks-

hoogte 22 c.  . terwij l de balken 60 c .  uit elkander 

liggen. 

Wij  hebben nu voor  het gewicht van tien muur per 

. lengte 35 x 1,1 X 1,8 of circa 70 . e 

belasting van een der  zolderbalken is 660 . en this 

per strekkende . van den balk 12 r  Wij  kunnen 

ons nu voorstellen, dat de balk door  den muur zooveel 

wordt doorgezet als wij  voor  een genoegzaam behoud 

van tie veerkracht daaraan buiging kunnen geven. e 

vraag komt nu  groot is tie kracht, noodig om 

den hier  gestelden balk ' van zijn lengte, bij  een 
500 *  J 

gelijkmati g verspreide belasting te doen doorbuigen; 

van 2 . moeten hebben. Wij  meenen echter  hier 

/.onder  bezwaar, van tlie strenge eischen te mogen en te 

kunnen afwijken. Nemen wij  0.2x690. dan hebben wij 

120 k.g. waarmede tic muur, een tienvoudige zekerheid 

behoudende, kan gedrukt worden, en daar  nu tic werk-

zame krachten te zamen een drukkin g van niet meer 

dan 93 k.g. geven, is uit dit oogpunt gezien, de be-

staanbaarheid can den muur zelfs ruim voldoende. Nemen 

wij  nu aan, tlat bij  eene eenigszins zorgvuldige behande-

ling van het metselwerk tie zamenhang van dit, tic 

onregelmatige spanning in het inwendige als gevolg 

dat de afstand die wij  vonden eigenlijk te gering is, 

onschadelijk kan maken, dan mogen wij  hier  de bestaan-

baarheid als voldoende aannemen, doch wij  merken ook 

nu wederom op, tlat eene zorgvuldige behandeling van 

het metselwerk hier  zeer  ten goede komt. 

20 Ons voorschrift geeft wellicht nog tic bedenking, 

tlat tic klemming waarop wij  doelden, naar  onze beschou-

wing een bovenwaarts doorzetten van tien balk tegen welke 

de muur geklemd wordt, moet ten gevolge hebben,en dat 

wanneer  de zolderbalken omgekeerd ook nog beneden-

waarts doorbuigen, dit een onregelmatigheid in het 

leggen van den vloer  moet geven. Wij  merken hier 

eenvoudig op. Jat daarin kan voorzien worden door  de 

einden van den balk waartegen men tien muur beklemt, 

hiernaast te leggen. 

\g  yaurgtmg, l i l . 4 
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2i. Wij  komen nu tot het geval, dat de gedachte 

scheidingsmuur  ook door  een tweede verdieping opgaat. 

n dit geval achten wij  het noodzakelijk het beneden-

gedeelte door  een bizondere klemming een meer  vasten 

stand te geven, zoo men ten minste een noodzakelijke 

vermeerdering van dikte daarbij  wil (uitgaan. 

Stellen wij , de muur  gaat door  een benedenver-

dieping waarvan de hoogte, gerekend tusschen den 

bovenkant van den vloer  en den onderkant der  zolder-

balken 40 . bedraagt, en verder  door  een boven-

verdieping, waarvande hoogte is 32 . Wij  nemen aan dat 

de vrijdragende lengte der  zolderbalken 60 . is ; zoodat 

wij  balken van 10 bij  24 . behoeven, cn deze op af-

standen van circa 66 . zullen moeten liggen. e belas-

600 X 66 c 

tine op tien balk boven den muur  is dan ol 
e>  j 0 

702 
792 ; zijnde per . lengte j of circa 13 . 

t gewicht van den bovenmuur  waarmede wij  hier  aan-

vangen is, de dikte wederom op 1,1 . stellende, 

1,1  32  1,8 of circa 63 . 

e klemming welke, zonder  schade voor  den balk, 

hier  te verkrijgen is, vinden wij  door  de derde 

macht van de balkshoogte, met de balksbrcedte en dan 

nog het product met 1664 te vermenigvuldigen, en ein-

delijk de uitkomst door  de tweede macht der  balks-

lengten te deelen, waarbij  gesteld wordt dat de ge-

noemde balksafmetingen allen in . zijn uitgedrukt . 

Wi j  vinden dan voor  die klemming, in , 

24  24  24  1 1  1664 
, — , of ; en dit is per 
600  60O  c .1 

. lengte 11,7 ; hierbij  de balksbelasting tellende 

kan men stellen, dat de muur  met 24,7 . per . 

lengte gedrukt wordt. e muur, 320 . hoog zijnde, 

hebben wij  wederom tlie hoogte met 5.5 te vermenig-

vuldigen en dan door  396 te deelen. Wij  vinden 

320  5.5 
396 

of 4,44. t trekken wij  nu van 5,5 af 

Wi j  nemen nu en dit becijfe-

cn behouden dan 1,04, dus nagenoeg 1 c  voor 

den afstand waarop wij  ons het muurgewicht uit den 

kant van tien muur  moeten voorstellen te werken. 

1  63  24.7 
63  24.7 

rende, vinden wij  2,2 . of 0,22 . voor  den afstand 

uit den kant van den muur, waarop wij  kunnen stellen 

dat tic gezamenlijke invloeden welke tie muur  te 

weerstaan heeft, werken. 

Vermenigvuldigen wij  nu 0.22 met  dan vinden 

wij  132; en dewijl de gezamenlijk op den muur  wer-

kende krachten zooals wij  zagen niet meer  dan 87 . 

bedragen, mogen wij  ook hier, op dezelfde gronden als 

vroeger, den muur  voor  bestaanbaar  houden. 

Wij  kunnen nu aannemen, tlat wanneer  langs den 

benedenmuur  ter  weerszijde een strijkbal k gelegd wordt, 

tie geheele, door  beide verdiepingen gaande muur, 

kan beschouwd worden als uil twee afzonderlijke deelen 

te bestaan , en uien zoude dan het benedengedeelte met 

tie gevondene drukkin g van 87 . en haar  eigen 

gewicht moeten belast denken. Wij  hadden in tli t geval 

voor  de . muurlengte in de eerste plaats de genoemde 

87 , werkende op o.22 . uit den kant en aan eigen 

gewicht 40  1,1  1,8 of 79 . Om nu te bepalen waar 

wij  ten opzichte van dien kant tli t muurgewicht moeten aan-

nemen te werken, vermenigvuldigen wij  de hoogte 400 . 

met 5.5 gevende 2200. Wij  deelen tli t product door 

396 en vinden dan nagenoeg 5,6, zoodat wan-

neer  wij  tli t van 5,5 wilden aftrekken er  0,1 te kort 

kwam. Wij  vermenigvuldigden nu de eerstgenoemde 

87 . met 2,2 en vinden dan 191,4. Vervolgens het 

gewicht 79 met de gevondene 0,1, gevende 7,9. Wij 

tellen nu 191.4 en 7.9 te zamen en vinden dan 

'99-3; vertier  nemen wij  de gevondene 87 en 79 

te zamen, gevende 166 Wij  deelen nu t66 op 191,4 

en vinden dan zeer  nabij  t,2. Vermenigvuldigen wij 

het quotient 0,12 . met 600 dan vinden wij  "2 

en daar  wij  166 moeten hebben, is nu tie muur  ter 

dikt e van een halven steen te licht en zoude men 

 voor  het benedengedeelte een éénsteensmuur moeten 

 nemen. 

22. Anders wordt het geval wanneer  wij  ook den 

benedenmuur  onder  eenen daarover  gelegden balk be-

klemmen. Wij  kunnen de strijkbalke n zoodanig leggen 

 tlat zij  tegen elkander  raken en tien muur  gezamenlijk 

geheel bedekken. Wij  zouden in tli t geval het raad-

' zaam oordeelen de beide balken van afstand tot afstand, 

na ze aan tien bovenkant gelijk gewerkt te hebben te 

koppelen, hetgeen op onderscheidene wijzen kan ge-

schieden. Wij  oordeelen hier  de geschikste construc-

tie, het verbinden tier  beide balken door  deuvels op 

afstanden van 30 a 40 . aangebracht. e gezamen-

lijk e breedte is dan groot genoeg om de noodige 

oppervlakte voor  het wederzijds bevestigen der  vloer-

of zolderdeelen te geven. 

Wij  vonden voor  onze balken de afmetingen van 

! to bij  24 . en wanneer  wij  nu op dezelfde wijze 

berekenen welke klemming tie aldus gekoppelde balk 

zonder  schade kan geven, dan hebben wij  de vol-

 gentle in teekenen gegevene waarde uit te rekenen 
 2^ 24  24  24  1664  22 

'  x . r gevende . en 
 3 600  600 6 *  6 

dus per . lengte 15,4 . en hierbij  de belasting van 

 den zolderbalk voegende, hebben wij , laatstgenoemde 13 

j  zijnde, 15,4 + 13 of 28,4 . Wij  vonden nu. tie 

j dikte wederom op 1,1 stellende, voor  het muurgewicht 

per strekkende . 79 , en dat dit laatste op 

j 0,1 c . buiten den muur  moet gerekend worden tc 

i werken. Wij  hebben dan van den bovenmuur  in reke-

j ning te brengen 87  o,22, voor  de nu verkregene klem-

ming 28,4  5,5- e vermenigvuldigingen uitwerkende 

 en te zamen tellende hebben wij  347,6.  muurgewicht 

j  79 met u, 1 vermenigvuldigende hebben wij  7,9; en zoo 

wij  tlit van 347,6 aftrekken, omdat de afstand 0,1 hier 

buiten den muur  valt, hebben wij  tot uitkomst 339,7! e 

gezamenlijk werkende invloeden zijn nu 28,4 -j - 87 

79 of 194,4; en wanneer  wij  nu tleze som op 339,7 

deelen, vinden wij  nagenoeg 1,5 . ol 0,15 . voor 

tien afstand waarop wij  de gezamenlijke werkingen uit 

23 

den muurkant moeten denken werkzaam te zijn. Nu 

geeft 1,5  600 tot uitkomst 90, en dewijl nu tic ge-

zamenlijke werkingen 194,4 . bedragen, is tic muur 

 nu nog te licht, en hebben wij  in dit geval nog 

niet volkomen eene vijfvoudige zekerheid. Wij  zien 

hieruit dat de gewoonlijk aangenomen dikte van een 

halven steen voor  doorgaande muren in den regel niet 

de verlangde zekerheid geeft, en wel te minder  naar-

mate tleze, zonder  dwarsverbindingen, langer  zijn. Zij 

zijn wel bestaanbaar, doch niet zoo soliede als rede-

lijke r  wijze mag verlangd worden. 

23. Wij  komen later  terug op de gevallen dat in 

tie muren openingen van bepaalde grootte, vorm en 

plaats gespaard moeten worden, en gaan nu over  tot 

de buitenmuren welke balken te dragen hebben. Wij 

beginnen met aantemerken, dat wanneer  zoodanige 

muur op tie regenzijde staat, daaraan in ietier  geval 

niet minder  dan 1  steen dikte moet gegeven worden, 

teneinde het doorslaan te beletten. Wij  zullen dan 

aanvangen met muren welke op tlie der  zolder-borst-

weeringsmuren benedenwaarts volgen, daarbij  van het 

beginsel uitgaande, dat.de kapconstructie de noodige 

waarborgen geeft tegen een zijdelings overzetten van 

dc borstweeringsmuren. Stellen wij , om onze voorschrif-

ten  voor  dit geval met een bepaaid voorbeeld toe te 

lichten, een woonhuis van 8 . wijdt e binnenwerks, 

dat op geene tusschen-ondersteuning van de balken te 

rekenen is, en deze alzoo 30 . hoogte en 12 . 

breedte hebben en op 88 . afstand van midden op 

midden uit elkander  liggen. Wij  zullen nu aannemen, 

dat de buitenwerksche breedte van het gebouw is 8,44 

. en tlat de hoogte van het dak zal zijn 4  ; wan-

neer  wij  dan de breedte van het dakvlak op den platten 

grond meten, en aannemen dat de muurplaat met den 

buitenkant van den muur  strookt, dan hebben wij  voor 

plattegronds-breedte van het dakvlak 4,22 . Stellen 

wij  nu. tlat tie kapgebinten 2,64 . uit elkander  staan, 

dan is tie totale dakbelasting tusschen twee gebinten 

hetgeen ons tic becijfering van 4,22  2, 64  220 

geeft. Wij  vinden 2451 , wederom de - dakbe-

lasting volgens den platten grond gerekend op 220 

. stellende. Zij n nu tic hoogte van tien borstweerings-

11111111' 8 ; en tie hoogte van dc gording boven die 

muurhoogte 15 d  , dan vinden wij  voor  tic breedte 

van het dakvlak tusschen de muurplaat en gording, in 

plattengrond gemeten, 14,2 d.  ; en tie belasting van 

het hier  bedoelde dakvlak, begrepen tusschen twee 

opvolgende gebinten is dan 1,42  1,5  220 of circa 

469 . Wij  stellen hiervoor  470. e helft hiervan 

is 235. en hiermede worden dan zoowel de plaat als 

de gording in verticale richtin g benedenwaarts ge-

drukt , liet muurgewicht van tien borstweeringsmuur  is 

8  26,4  1,8,  2,2 of ruim 836 . Wij  vinden 

hieruit dat de belasting van het dakvlak per  tl . lengte 

op tie gording is of nagenoeg 9,5 ; terwij l 

tli e op tl 

wicht per . is 

plaat van 
836 
26,4 

jelijk e grootte is. t nuturge-

of circa 32 . 

Wi j  moeten nu het teekenkunstig voorschrift van § 4, 

opgehelderd door  fig.; 1, op den voet volgen, en vin-

den dan, voor  dit geval, tien afstand van het punt 

waar  wij  de gezamenlijke werking tier  werkzame 

krachten op den voet van den borstweeringsmuur, d.i. ter 

hoogte van den bovenkant der  balklaag, uit den bui-

tenkant van den muur  gerekend, neerkomt, te zijn circa 

1,1, . Wij  geven hierbij  den raad de teekening die 

men gebruikt om dien afstand tc vinden, op geene 

kleinere schaal dan tc vervaardigen, en tli t zal 

gemakkelijk kunnen geschieden, omdat men slechts 

een gedeelte der  kapconstructie in teekening te brengen 

heeft. Nemen wij  nu 1,1  600 dan vinden wij  66 

. drukking , welke hier  met behoud van tienvoudige 

zekerheid kan bestaan. e aanwezige drukking , niet 

meer  dan 46 . zijnde, blijk t hieruit tie bestaanbaar-

heid van den borstweringmuur  bij  een steen dikte. 

e muur  der  bovenste verdieping is alzoo belast, cn 

wel ter  hoogte van den bovenkant tier  bovenste balk-

laag, met 46 . welke op den afstand van 1,1 . 

uit den buitenkant moeten gerekend worden hun 

druk uit te oefenen. e afstand der  balken, 88 . 

zijnde, is tic belasting op een zoldervak en dus ook 

op ecu zolderbalk ' S u ° *  h of 1408 . Op elk der 
5° 

muren druk t hiervan de helft, dus 704 , gevende 

per strekkende d  op den muur  circa 80 . Nemen 

wij  nu aan, dat dc muur  3,3 . dik is, en de balken 

2,2 , dan verspreidt tie druk van tleze zich over  die 

2,2 , en valt het punt waarop deze moet gerekend 

worden te werken op 2,2 . uit den buitenkant van 

den muur  Stellen wij  nu de hoogte van tie bovenste 

verdieping 37 , en gaan wij  nu wederom van het 

beginsel uit, dat wanneer  de muur  36 malen tie dikte-

tot hoogte heeft, tleze op het punt zal zijn van door 

eigen gewicht in tc storten, dan vindt men tien afstand 

waarop het muurgewicht uit den buitenkant moet ge-

rekend worden te werken, door  de muurhoogte 37 met 

de halve muurdikt e of 16,5 . te vermenigvuldigen, 

welk product geeft 610,5; dit deelt men door  36 malen 

de muurdikt e en this dooi 36  33 of 119, men 
vindt dan  0 of nagenoeg 5 . t quotient 

119 
trekken wij  af van 16,5 en vinden dan 11,5 voor  den 

afstand waarop wij  moeten rekenen dat het muurgewicht 

 uit den buitenkant werkt. t muurgewicht is nu 37 

 3,3  1,8 gevende nagenoeg 22,0 . Wij  ver-

meiiigvultligen nu den druk welke tie borstweerings-

j  muur  voortbrengt met den daarbij  gevondenen afstand 

1,1 en vinden daarvoor  5,06. Vervolgens vernienigvul-

. digeii wij  tien druk tier  zolderbelasting met diens 

' afstand uit den buitenkant, tlie 22 . is ; wij  vin-

den dan 22  80 of 1760, cn eindelijk vermenig-

j  vuldigen wij  nog het muurgewicht 220 met tic ge-
vonden afstand jntl c  of

Wij  lellen nu tic gevondene producten bij  elkander  en 

hebben dan 50,6 4- 176c + 2530 gevende 4340,6. e 

drukkingen en het muurgewicht te /amen tellende 

hebben wij  46 + 80 + 220 of 346. e sum deelen 
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wij  op tie som tier  gevondene producten en dus op 

4340,6, en vinden dan voor  quotient circa 12; deze nu, 

een afstand gevende die binnen het middelste derde 

deel van de muurdikt e valt, kunnen wij  de bestaanbaar-

heid van den muur  buiten allen twijfel stellen. 

Wanneer  wij  ons voorschrift met aandacht betrachten, 

dan zoude daarin opgesloten liggen dat het voor  tie 

bestaanbaarheid van den muur  voordeelig is, de balken 

niet te ver  in den muur  te doen steken. n neme 

echter  wel in aanmerking, dat wanneer  men hiervoor 

te weinig neemt, tic druk tier  zolderbelasting niet kan 

gerekend worden zich genoegzaam over  het binnenste 

van den muur  te verspreiden, en dat dus hierop wel 

degelijk moet gerekend worden; daarom raden wij  ten 

allen tijd e aan, tie balken zoover  in den muur  te laten 

doorschieten als tli t met vrijwarin g van de einden tegen 

inwatering kan geschieden; ook het schrankverband 

vordert ticzen maatregel. 

Wi j  gaan nu over  tot den muur, behoorende tot de-

volgende lager  liggende verdieping, welke wij  veron-

derstellen een hoogte van 40 . te hebben. Behou-

den wij  ook nu nog de dikte van 3,3 . dan is het 

muurgewicht 40  3,3  1,8 of circa 240 . Om 

nu het punt te vinden waarop deze druk moet gerekend 

worden te wei ken, vermenigvuldigen wij  wederom 40 

met 16,5, gevende 660 en deelen tli t getal door  118; 

wij  vinden dan voor  quotient ongeveer  5,6. t trek-

ken wij  af van 16,5 en behouden dan 10,9 . voor 

den afstand van het gezochte punt uit den buitenkant 

van den muur. Om nu den druk van de zolderbelas-

ting op tien muur  te bepalen, dienen wij  na te'gaan 

of de balken tusschensteunpunten hebben, en hoedanig 

deze de totale balkslengte verdeden. e is noodig, 

dat wij  de distributi e tier  verdieping kennen; ook ten 

opzichte van de al of niet volkomene ondersteuning der 

balken door  den scheidingsmuur. Wij  zullen hiervoor 

eene veronderstelling moeten aannemen. Stellen wij  dan, 

dat wij  kunnen rekenen op eene doorgaantic ondersteu-

ning waarbij  de balkslengte uit twee deelen bestaat, het 

eene van 5, het andere van 3 . spanning; en wij 

moeten mi bepalen hoe groot tie druk op tien muur 

is. n wij  ons balken, allen uit een stuk, dan heb-

ben wij  een mindere belasting op tie muren dan wan-

neer  tic balken, uit twee stukken bestaande, op het 

tusschensteunpunt vergaard zijn. e meerdere belasting 

op de muren is in vele gevallen een voordeel voor  de 

bestaanbaarheid en het doorloopen tier  balken, is dus 

niet altij d voordeelig voor  de muren ; doch het is tli t 

wel voor  het schrankverband, wij  raden tli t daarom 

altij d aan, en zullen de muren dan ook beschouwen 

alsof dat doorloopen bestaat. Om nu in ons geval den 

druk op den muur  te bepalen, nemen wij  de verhouding 

van het kortste deel van tien zolderbalk tot diens 

som vermenigvuldigen wij  met 8(1 

- en hebben dan —? . e belasting van een zol-
5 320 

tlerbalk is nu, de balken op 50 . afstand liggende, 

800 X 5° 0 f gQQ . n het — nemende heb-
50 320 

ben wij  X 800 of 201 ; en zoo wij  dit door  den 
320 

afstand der  balken, 5 . zijnde, deelen, hebben wij  voor 

tlie belasting op den muur  per . lengte nagenoeg 

41 . Stellen wij  nu wederom, dat de balken 22 . 

in den muur  steken, dan ligt het punt waarop wij  dien 

druk van 41 . moeten rekenen te werken, op 22 . 

tii t den buitenkant van den muur. Wij  vonden nu, dat 

de muur  door  het bovendeel op 12 c  uit dien kant 

gedrukt werd met 346 . en verder  zooals wij  zagen 

op 2 2 . met 41 . en nog op 10.9 . met het 

muurgewicht groot 240 . Wij  becijferen nu wederom 

346  12 + 41 X 22 + 240 X 240 X 10,9 gevende 

7670. Wij  nemen verder  346 + 4' + 240 gevende 

627. Wij  deelen nu 7670 door  627 en vinden dan voor 

quotient ruim 12 . t zelfs meer  dan — van 33 

zijnde, is in tli t opzicht de muur  bestaanbaar. e ge-

vondene afstand is nu 1, 2 . en deze met 600 ver-

menigvuldigende hebben wij  720. e totale belasting 

is 627 en this tic muur  tip i£ steen zelfs ruim vol-

doende van dikte. 

Stellen wij  benedenwaarts eene derde verdieping, daar-

bij  aannemende dat de balklaag op dezelfde wijze on-

dersteund is, terwij l nu tie verdiepingshoogte 45 . 

bedraagt. Wij  hebben dan voor  het muurgewicht, 45 X 

3,3 X 1,8 of 267 . Om het punt te vinden waarop 

wij  moeten rekenen tlat dit inuurgewicht werkt, hebben 

wij  wederom 36  3,3 gevende 118 Wij  vermenig-

vuldigen de muurhoogte met 16,5, gevende 45  16,5 

: of 742,5. Wij  deelen tli t door  118 en vinden dan 11a-

'  genoeg 6,3. Wanneer  wij  nu 6,3 van 16,5 aftrekken, 

: dan is de rust 10,2 en deze is nu de afstand van het 

 gevraagde punt uit den buitenkant van den muur. 

 Wij  hebben nu, als boven, 12 x 627 + 267 X 10,2 

+ 41  22 of 11159,4; te deelen door  627  267 

i - j - 41 of 1035. Wij  vinden dan voor  quotient 

ongeveer  l l en in tli t opzicht is this tic muur 

op  ' steen dikte, ook voor  deze verdieping bestaan-

baar. Vermenigvuldigen wij  den afstand 1,1 . met 

600, dan hebben wij  660, en daar  de gezamenlijke 

druk 10 5̂ . bedraagt, is de muur  niet van voldoende-

dikt e en moet alzoo - steen zwaarder  en dus 2 steenen 

totale lengte t getal brengen wij  tot de tweede 

macht cn hebben aan of 9 
64' 

hierbij  het getal  en hebben dan  of 
64 

Wij 

210 
64 

tellen 

tleze 

dik Bfenomen worden. Wi l men den muur  op  steen 

dikt e houden, dan is de zekerheid, in plaats van een 

tienvoudige, slechts een zesvoudige; en wij  herhalen, 

dat, wil men in deze gevallen eene redelijke soliditeit, 

dan althans eene achtvoudige zekerheid tie minste is 

welke kan worden toegestaan. 

Wordt vervolgd. 
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nu, als boven, 12 y 627 + 267  10,2 

of 11159,4; te deelen door  Ö27 4. 267 

1035. Wij  vinden dan voor  quotient 

en in dit opzicht is dus de muur 

=n dikte,  voor  deze verdieping bestaan -

n wij  den afstand 1,1 . met 

jbben wij  660, en daar  de gezamenlijke 

bedraagt, is de muur  niet van voldoende 

et alzoo ' steen zwaarder  en dus 2 steenen 

worden. Wi l men den muur  op  ' steen 

n. dan is de zekerheid, in plaats van een 

slechts een zesvoudige; en wij  herhalen. 

41 in deze gevallen eene redelijke soliditeit, 

iene achtvoudige zekerheid de minste is 

orden toegestaan, 

Wordt vervolgd. 
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aan den S ingel te Sch iedam. 

e uitbreiding , welke de stad Schiedam in het omtrek 

van het Station van den n Spoorweg, in de 

laatste jaren heeft ondergaan, deed al spoedig aldaar  de 

behoefte gevoelen aan een derden n tempel. 

s lang had dan ook het r  van een 

der beide bestaande l'arochieën naar  een geschikt terrein 

voor  een nieuwen bouw uitgezien, totdat eindelijk een 

milddadig l'orochiaan voor  dit doel eene uitmuntend 

gelegen plek gronds afstond, aan den Singel tegenover 

het algemeen kerkhof. g cn afmeting van het 

terrein waren van dien aard, dat — de toren met hoofd-

ingangen aan den Singel uitkomende — de kerk zuiver 

zou kunnen worden georieënteerd, d. w. z. dat de aslijn 

der hoofdkerk zou kunnen worden getrokken van het 

Westen naar  het Oosten, zoodat het Priesterkoor  met 

de kapellen zich naar  het Oosten richten kon. 

e nieuw te bouwen kerk. voorloopig bestemd tot 

bijker k of succursaal van de parochie van St. Jan den 

, had niet terstond behoefte aan een aangrenzende 

pastorie, wij l de bediening geschieden zoude door gees-

telijken uit voormelde parochie, die dus slechts behoefte 

hadden aan een klein nevengebouw, ingericht voor  Sacristie 

met spreek- en bergkamers Echter, met het oog op 

eene eventueele splitsing der  kerkelijk e gemeente, besloot 

het r  den ontwerper  op te dragen bij  zijn 

ontwerp in te begrijpen eene ruime Pastorie, in onmid-

delijk verband met de absis van het nieuw te stichten 

kerkgebouw, om in het bezit te zijn van een geheel 

volledig plan. 

Alhoewel dus tot heden niet uitgevoerd, is de Pastorie 

op de teekeningen van plattcngrond, voorgevel en per-

spektiviesch aanzicht mede aangegeven. 

Op bovengemelde gegevens was dan ook het ontwerp 

gebaseerd, dat in den zomer van het jaar  '78 aan het 

r  werd aangeboden, spoedig de goedkeuring 

mocht verwerven en tot de uitvoering van den bouw 

deed besluiten. Nog in den nazomer van hetzelfde jaar 

kon reeds de aanbesteding der  fundeering plaats vinden. 

Gelijk uit de plannen blijkt , is de hoofdvorm van het 

gebouw het h , bestaande uit de hung 

opgaande middenbeuk, welke eindigt in eene veelhoekige 

abside en twee daaraansluitende ilwarsarmen van gelijke 

hoogte: de zoogenaamde transepten. Tegen dezen boven-

bouw sluiten zich, ter  wederzijde der  dwarsarmen, de 

lager  gelegene zijbeuken aan, terwij l bovendien aan de 

achter-of e deze beuk zich verdubbelt en het ge-

bouw op deze plaats eene doorgaande breedte doet erlan-

gen van 5 beuken, allen gesloten door  het priesterkoor 

met de veelhoekige en vlakke altaarkapellen. 

e toren staat tegenover  de as der  lange beuk en 

vormt het groote hoofdportaal der , Aan de /.-zijde 

verbindt zich aan dezen een vierhoekige traptoren, tlie 

behalve den toegang tot het zangkoor  (tlat is ont-

worpen ten deele in tie le verdieping tics torens enten 

deele op eene daarvóór uitgebouwde tribun e tusschen 

de muren tier  hoofdkerk) ook de trappen bevat ter  be-

reikin g van de verschillende kappen en goten tier  kerk, 

met name van het voorgedeelte; evenzoo bevat een 

torentje, uitgebouwd aan den zuidelijken transeptarm, 

de trappen welke voeren naar  goten en kappen van 

het achtergedeelte, alsook tot tie verschillende étages 

van het daaraansluitend bijgebouw. 

Aan den N. O. hoek van tien voorgevel is een acht-

hoekige doopkapel gelegen, door  een grooten boog 

met het ruim tier  kerk verbonden en met eene afzon-

derlijk e bekapping gedekt. 

n het midden van den voorgevel tier  andere zijbeuk 

bevindt zich een tweede ruime ingang, terwij l in de 

gevels der  beide dwarsarmen tusschen tie  uitgebouwde 

biechtstoelnissen kleinere zij-ingangen met portalen zijn 

ontworpen. 

Ter schraging van tien bovenbouw tier k dienen 

16 monolithe zuilen van marbr e du Jur a (Belvoye), 

uit de Carrières van tien r  A . , terwij l de base-

menten in gepolijst Belgisch graniet (petit granit de 

l'Ourthe) , en de kapiteelen, welke met ornament cn

werk zijn bekapt, in r  gres, voortkomend uit 

de Carrières tie la Sure et tic l'Ernz , zijn uitgevoerd. 

e hierop rustende bogen zijn gemetseld in vlakke Waal-

klinkers. 

A l tie muren van het geheele gebouw zijn opgetrokken 

in Waalsteen — harde vlakke klinker s voor  het uit-

wendige en kleuri g rood voor  het inwendige — coowel 

buiten als binnen afgewisseld door  tie in tie constructie 

 noodzakelijke banden, lijsten, kolonetten enz in witti n 

bergsteen van verschillende soort. Om het inwendige 
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beter  tegen liet doordringend vocht te beveiligen en 

gelegenheid te geven tot eene spoedige decoratie der 

wanden, zijn alle buitenmuren als z. g. spouwmuren 

behandeld, d. w. /.. dat aan de binnenzijde op O . 

afstand van den buitenmuur  een dunne binnenmuur 

is opgetrokken, welke bij  de hoeken der  konterforten 

cn pilasters en  enkele andere punten met den eersten 

is verbonden. e tusschenruimte  spouw sluit zoo-

doende den binnenmuur  van het vocht at, terwij l bovendien 

deze laatste door  zijne dunne afmeting spoedig geschikt 

is  te worden beschilderd. 

n ieder  der  genoemde zuilen sluit tegen den op-

gaanden hoofdbeukmuur  een pilaster  met groefstecnen 

kolonet, door  een tusschenkapitecl met grooter  draag-

vlak overgaand in een bundel kolonetten, welke wederom 

op liet haar  bekroonend kapiteel de bogen en ribben 

ontvangen van de gewelven, waarmede de geheele k 

is overspannen. 

e gewelven zijn allen kruisgewelven, gemetseld in 

gelen Vssel-ondersteen. tie ribben in Sibbersteen uitdegroe-

j t en de tusschenbogen weder  in Waalsteen; 

in het midden van ieder  gewelfvak sluit een groote ring 

van Sibbersteen waarin een roset ter  ventilatie van het 

gebouw Op dezelfde wijze als de hoofdbeuk zijn ook 

de zijbeuken met kruisgewelven overdekt, waarvan de 

rib! » n en bogen onmiddelijk rusten op de kapitcelen 

tier  marmeren zuilen e druk tier  bovcngcwclvcn 

tegen tie buitenmuren wordt aan tic buitenzijde geneu-

traliseerd door  zware luchtbogen, welker  voet rust op de 

steunbeeren der  zijbeuken cn die hun tegenwicht vinden 

in de nog c. r  hooger  opgaande pijlers. 

Uit vorenstaande korte omschrijving bemerkt men 

reeds terstond dat het ontwerp is gebaseerd op de be-

ginselen, welke ook bij  tie iiiiddeneeuwsche constructies 

hebben voorgezeten, terwij l daarbij  zooveel mogelijk ge-

tracht is het eigenaardig karakter  van een n 

bouwwerk te doen uitkomen. t geheele uitwendige 

der k is dan ook eene zichtbaar  geblevene baksteen 

constructie, op logische wijze, tl i. voor  de onderdeden 

waartoe tie baksteen zich moeielijk leent, met bergsteen 

afgewisseld van verschillende soort cn kleur, naar  gelang 

tic plaats 111 de functie tlezer  onderdeden vorderen. 

All e konterfortversnijdingen, afdekkingen, dorpels, be-

kleedingen der  luchtbogen en in 't algemeen al tlie deden 

welke dienen ter  afdekking, beschutting, of afvoer  van 

regenwater  zijn uitgevoerd in blauwen hardsteen. 

e spuwers en kruisbloemen en vertier  beeldhouw-

werk in harden r  gres, terwij l alle venster-

traceeringen, tympaiis. galmvensters en uurwijzerborden, 

welke minder  van den regen te lijden hebben, van Savon-

nicre-stccr. zijn vervaardigd. r  tleze schakeering van 

ge voegden baksteen en bergsteen wordt reeds terstond 

voor  een goed deel het eigenaardig type verkregen, 

dat onze e gebouwen kenmerkt. 

(>p dezelfde wijze is in het inwendige der k door 

't gebruik van gevoegden baksteen met groefsteen voor 

het lijst- en beeldhouwwerk en met ten deele gepleisterde 

muurvakken tleze kleurschakeering verkregen. 

A l de architektonische lijnen van hoofd- en tusschen-

bogen, pijlers, pilasters, enz. zijn hier  in rooden Waal-

steen gemetseld en gevoegd; de gewelven in gelen 

Vssel-ondersteen, eveneens gevoegd en langs de ribben 

afgezet met banden van zwarte steenen. Voorts zijn 

verschillende lijsten en uitmetselingen (muizentanden) in 

gelen metselsteen, in het verband met den Waalsteen 

gemetseld, terwij l al dc z. g. vulvakken, die dienen ter 

latere polychromie, wit zijn afgepleisterd. r 

teekent zich de geheele hoofdstructuur  van het gebouw 

duidelij k af. 

e groefsteen van al de hier  aangebrachte kolonetten, 

kapitcelen, vensters en voetstukken met overhuivingen 

der beelden is Savonnièresteen. 

e bekapping is geheel in greenen hout, met uit-

zondering van het torentje op het kruispunt der  kappen, 

dat in eikenhout is gemaakt; de bedekking geschiedde 

met Engelsche blauwe leien. e goten, met gootblokken 

Ohder de verbindingen, zijn van blauwen Escausijnschen 

steen. 

e afvoer  van het hemelwater  geschiedt van af de 

hardsteenen goten der  hoofdbeuk door  afvoerkanalen, 

welke in dc hardsteenen afdekplaten tier  luchtbogen zijn 

gekapt; en van daar  door  buizen, ingemetseld in de 

zwaarte tier  konterforten, naar  tie spuwers, welke het 

water  op voldoenden afstand van de muren afwerpen. 

Van af de benedenbeuken heeft de afvoer  plaats door 

middel van ijzeren buizen naar  de rioleering rondom 

het gebouw. 

Zooals reeds hierboven gezegd is, voert aan tien voor-

gevel een traptoren naar  het zangkoor, die toegang 

geeft tot de hoofdkap der . 

r  een over  het midden der  gewelven aanwezige 

brug of gangpad kan men van hier  alle dakvensters en 

ook den middentoren bereiken. 

Tot verderen opgang in tien hoofdtoren zijn losse trappen 

geplaatst, waarop men tot klokkcnzolder  en torenspits 

kan klimmen. 

e spits is, evenals de overige kappen, van greenen 

hout en met Engelsche leien gedekt ; ze wordt bekroond 

door  een gesmeed ijzeren krui s met koperen haan, zooals 

o]> een der  platen is verduidelijkt . Op gelijke wijze zijn ook 

de overige dakspitsen van traptorens, middentorentje, 

priesterkoor  en doopkapel van gesmeed ijzeren kruizen en 

windvanen voorzien, die grootendccis zijn verguld. e af-

wisseling in hoogte der  verschillende daken, met dc spitsen 

der in het plan onmisbare traptorens, schenkt tevens aan 

het geheel eene schilderachtige silhouette. 

e geheele beglazing van het kerkgebouw geschiedde 

in groen kerkglas, in lootl gezet volgens verschillende 

geometrische teekeiiingen, terwij l liet plan bestaat de 

vensters van priesterkoor  en altaarkapellen eerlang te 

vervangen door  gebrande figuurvensters. 

e geheele vloer  is onderwclfd met steenen gewel-

ven, rustend op bogen tusschen dc kolomfundeerin-

gen geslagen en op een doorgaanden muur  onder  het 

middenpad der  kerk; de kolken dezer  gewelven zijn 

met zand aangevuld, om daarop tie tegels te kunnen 

metselen. 

e bovenkant van den vloer  is gelegen op ongeveer 

een r  boven het omliggend terrein, zoodat vij l 

treilen tot ingang dienen. Aan tie buitenzijde wordt 

de vloerlij n door  een hardsteenen band of plint gemarkeerd. 

t reeds genoemde bijgebouw is geheel in hetzelfde 

karakter  als de kerk behandeld. e plafonds of zol-

deringen bestaan tiaar  uit rij k geprofieleerde moer- cn 

kinderbalken, in verschillende toonen beschilderd; op 

deze balken zijn tic vloeren bevestigd en daaronder 

tevens losse gelijmde houten plafonds aangebracht, die-

op lijsten, tegen dc kinderbalken dragen. 

A l de ingangen van den geileden bouw zijn voorts 

afgesloten door  eikenhouten deuren, belegd met cierlij k 

gesmeed ijzeren hengsels. 

e aanbesteding van het werk had plaats in twee 

gedeelten. 

e heifundeering met het metselwerk tot aan tic 

hoogte van tien kerkvloer  werd in het najaar  van het 

jaar  1878 bij  publieke aanbesteding aangenomen dooi-

de firma  Wed. G. Camesi &  Cie. te , welke 

firma  ook bij  de publieke aanbesteding van den boven-

bouw, in het begin van het volgend jaar, minste in-

schrijver  was, zoodat het geheele werk door  denzelfden 

aannemer werd uitgevoerd. 

j  dezen bovenbouw was niet begrepen de laatste 

étage van den toren met de spits, welke evenwel — 

toen het r  door  eene milde gift daartoe al 

spoedig werd in staat gestdtl mede bij  onilerhantlsche 

aanbesteding aan dezen aannemer ter  uitvoering werd 

opgedragen. 

n het beneden-portaal van den toren vindt men een 

gedenksteen in wit marmer, waarop in gouden letters 

door  het navolgend opschrift de naam van tien milden 

schenker  in dankbare herinnering wordt gehouden : 

jl ° ' X 

ïtir , xxv. üuli i 

Soannes. mm. . . 

Jlniulöi . filtiiü 

in. iihnibritiiii . öiri . . üiii 

nonagraiati 

jjanr . iTiirrt m rxstnicrr . frrit. . 

e plechtige -steenlegging van tien bovenbouw 

had plaats op i2.\pri l . . n Bisschop van 

, terwij l tic plechtige consecratie cn ingebruik-

neming plaats vond op tien 5 i 88 , uit welke data 

blijkt , dat het werk met den meesten spoed is doorgezet. 

 tie kerk pas  kort  is en er 

dus nog slechts weinig blijvende meubelen konden ge-

d zijn, kunnen wij  toch reeds op enkele schoone 

stukken wijzen. 

Zoo is de Z. O. veelhoekige kapel reeds geheel ge-

dekoreerd en gemeubeld; de raamopeningen zijn 11. . 

voorzien van gebrande figuurvensters met voorstellingen 

uit het X.-Testament, welke vensters vervaardigd zijn in 

de ateliers van den r  Caproiinicr  te Brussel n de-

zelfde kapel werd geplaatst een rij k gebeeldhouwd altaar  uit 

lijnen groefsteen gehouwen en niet koper-en verguldwerk 

versierd, terwij l de wanden rondom beschilderd werden 

met draperieën en figuurvoorstellingen in goud en kleuren. 

Evenzoo werd reeds tusschen tie beide kolommen tier 

hoofdbeuk bij  de afscheiding van  Priesterkoor  eene 

in steen gebeeldhouwde communiebank  waarin 

toepasselijke voorstellingen en Engelenfiguren en waarvan 

1 de doorgang in het midden gevuld is door  een fijn  ge-

smeed en verguld ijzeren hek. 

Behalve deze beide meubelen werden op verschillende 

plaatsen, boven de noodaltaren, levensgroote gepolychro-

meerde beelden geplaatst, terwij l — gelijk op tie teekening 

der lange doorsnede zichtbaar  is — op de kapitcelen 

der kolommen voetstukken en overhuivingeii voor  twee 

reien levensgroote bedden zijn aangebracht. Beelden 

en meubelen zijn vervaardigd in de ateliers van 

Gebr. y ei Snickers te . 

n den toren werd op den loodzolder  een eikenhouten 

klokkengestoelte geplaatst en daarin  nieuwe klokken 

opgehangen, terwij l tevens de toren voorzien werd van 

een degelijk torenuurwerk ; alles weder  geschonken door 

denzelfden edelmoedigen gever, wiens naam in het 

torenportaal vereeuwigd is. 

e klokken werden gegoten in de fabriek van de 

n Petit &  Fritscn te l (Noord-Brabant) 

en hebben een gewicht van plus minus 30OO o ; de 

genoemde drie in den hoofdtoren vormen met de vierde 

in het torentje op het krui s tezamen een harmonisch 

accoord van vier  tonnen liet uurwerk werd voorts ge-

leverd door  Gebr. Caminada te . 

Voor  het  zullen de teekeningen en détails de 

constructie van het geheel voldoende duidelijk maken 
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- kennis der  samenstelling en bereiding van mortels 

heeft in den jongsten tij d eeiv belangrijke schrede voor-

waarts gedaan, hetwelk voor  een groot deel is toe te 

schrijven aan de verbeterde wijze, waarop het mechanisch 

onderzoek naar  de verschillende eigenschappen geschiedt. 

e proeven van Smeaton in 1757, deden een nieuw licht 

opgaan omtrent de toepassing der  mortels ; — zijn wereld-

beroemde vuurtoren von Edystone kan als den grondslag 

beschouwd worden, waarop zich de tegenwoordige mor-

teltechniek ontwikkeld heeft. 

Tot dat tijdsti p berustte de geheele wetenschap van 

dit gewichtige vraagstuk op dwaalbegrippen, die de 

n zich daarvan gevormd hadden, door  Vitru -

vius bekend waren gemaakt en zelfs nog door  den 

kundigen Bélidor werden gedeeld. 

Tusschen Smeaton's eenvoudige proef om den mortel 

 een bal te vormen, onder  water  te zetten cn na een 

zeker  tijdsverloop, uit de verkregen hardheid op het 

gevoel de deugdzaamheid af te leiden en de vernuftige 

toestellen van den tegenwoordige tij d om die vastheid 

te bepalen, ligt een groot verschil. 

Aan Vicat komt de eer  toe, het eerst ontdekt te 

hebben, dat indrukken met den nagel of het toebrengen 

van hamerslagen niet konden leiden tot vergelijkings-

resultaten van blijvende waarde. r  zijne naaldproef 

gaf hij  een middel aan de hand om daaromtrent vaste ge-

gevens te verkrijgen. 

e proeven van Treussart &  Pasley moeten echter 

beschouwd worden als de eerste welke bepaalde uit-

komsten gaven omtrent de vastheid van mortels. 

t alle proeven welke genomen werden hadden 

betrekking op den wederstand tegen breken, enkele 

(waaronder  de na te noemen van de te klasse van 

het instituut) bepaalden den wederstand tegen afscheuring. 

e gebezigde toestellen hadden buitengewoon groote 

afmetingen, ontstaan door  de groote doorsneden der  te 

onderzoeken proefstukken, waardoor  de constructie in 

*) n gedeelte dezer  verhandeling was reeds in  onder 

anderen vorm aan de e der w kundige  ter 

plaatsing aangeboden. e  zeide plaatsing toe, die 

echte, door  bizondere omstandigheden niet is geschied. e 

 achtte nu eene omwerking

nauwkeurigheid veel te wenschen overliet en de proef-

stukken minder  gemakkelijk tot gelijkslachtige (homo-

gene) lichamen waren te bereiden. 

1 t behoeft geen betoog dat een en ander  van grooten 

invloed op de uitkomsten der  proefneming was. 

T was in 1858 in Engeland de eerste welke van 

kleine toestellen gebruik maakte en werd daarin door 

S in d gevolgd. 

Er is geen land dat meer  belang heeft bij  het gebruik 

van proefondervindelijk goede mortels dan het onze, 

hetwelk vooral blijkt , als men nagaat hoeveel honderd 

duizenden jaarlijk s worden uitgegeven voor  het tot 

stand brengen van kunstwerken tot aanleg of uitbreidin g 

onzer  kanalen, spoorwegen, verdedigingsmiddellcn, zee-

ën andere werken en men daarbij  bedenkt dat het ge-

brui k van slechte of zelfs minder  goede mortels er  aan-

leiding toe kan geven, dat deze kostbare constructies bin-

nen een betrekkelijk kort tijdsverloop geheel of gedeeltelijk 

onbruikbaar  worden, of verbazende sommen tot onder-

houd gaan vorderen. 

e regeering was dan ook steeds bedacht om middelen 

voor  te schrijven, waardoor  de deugzaamheid der  mate-

rialen, waaruit de mortels moeten bestaan, kon worden 

bepaald. 

n den strij d omtrent het Cazius cement werd eene 
commissie uit de eerste klasse van het instituut be-

noemd, teneinde daaromtrent een onderzoek in te stellen. 

n een tweetal rapporten welke in 1 8o<> en [816 het 

licht zagen, is de uitslag van dit onderzoek d 
terwij l zij  bovendien eene beschrijving en afbeelding 

bevatten van de daarbij  gebezigde toestellen. 

Van algemeene bekendheid zijn de memoriën van 

 en N betrekkelijk den Schelpkalk 

en Steenkalk (1832), alsmede de verslagen van genie-

officieren aan den minister  van oorlog omtrent dezelfde 

materialen (1850 en 1854), terwij l als zeer  belangrijk 

mag vermeld worden het verslag van den ie luitenant 

der genie E S en . J. W. G (1856) 

e invoer  van wild of vervalscht tras was voor  enkele 

jaren zoodanig toegenomen dat het noodzakelijk d 
om van elke levering de deugdzaamheid te constateeren, 

ten einde gevrijwaard te blijven voorde hoogst nadeelige 
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gevolgen welke uit het gebruik van slechte soorten 

zouden voortvloeien. 

e door  Vicat uitgevonden naaldproef (door  den 

ingenieur  — thans hoofd-ingcnieur  — van n bij 

den bouw van de brug te g voor  het eerst 

hier  te lande toegepast) werd voorgeschreven (1875) 

als l van goed tras en is sedert dien 

tijd onveranderd in gebruik. 

Verder  spreekt het ministrieel voorschrift van metsel-

en andere proeven, doch het geeft daaromtrent geene 

nadere aanwijzingen. 

Bij  den bouw der  groote werken, W e l ke in den laatsten 

tij d tot stand kwamen, werden meermalen proeven niet 

mortels genomen en de uitslag daarvan i n de werken 

van het . , van . en de Bouwk. Bijdr . bekend 

gemaakt; onder  anderen was dit het geval bij  de dok-

werken te Willemsoord, de Willemsluizen, de brug te 

, e n z. 

e belangrijk tleze onderzoekingen  zijn, dragen 

zij  allen een op zich zelf staand karakter  en de verschil-

lende uitkomsten laten zich niet met elkaar  vergelijken. e 

oorzaak daarvan ligt in tie gevolgde wijze van beproe-

ving, waarin geen eenheid bestond, zoowel ten opzichte 

van de gebezigde toestellen, de bereiding der  proefmortels 

alsmede den vorm der  proefstukken. r  ingenieur 

volgde daarbij  zijne eigene inzichten en verkreeg 

resultaten, tlie slechts eene betrekkelijk e waarde hadden 

doordien zij  niet met andere konden worden vergeleken. 

Zeer  wenschelijk zou het zijn, indien hierin eenheid 

werd gebracht, tloor  van regeeringswege een modus 

operandi voor  te schrijven, waarnaar  voortaan alle mortel-

proeven zouden moeten worden genomen. Tegenwoordig 

gebeurt zulks in , Oostenrijk, d en 

Engeland voor  de levering van cement (tras wordt 

daar  betrekkelijk weinig of niet gebezigtl). n tic eerste 

dri e rijke n zijn het normen, tloor  de regeering vastge-

steld, waaraan tie ambtenaren aan wie de uitvoering 

van rijkswerken is opgedragen de daarvoor  te bezigen 

n moeten toetsen, terwij l in Engeland 
de meeste ingenieurs zich aangesloten hebben tot het 

toepassen van S beproevings-methode. 

t belangrijke onderzoekingen zijn in de laatste 

jaren door  verschillende geleerden in het buitenland 
verricht en bekend gemaakt, waarvan het gevolg is ge-

weest tlat verrassende ontdekkingen op dit gebied zijn 

gedaan. 

Nederland bleef te dien opzichte zeer  ten achter  ; 

alleen de naaldproef was kort na hare invoering het 

onderwerp eener  gedachtenwisseling tusschen enkele 

technici, welke echter  geen invloed op het voorschrift uitoe-

fende, daar  dit d van kracht bleef. 

t gebrekkige en onvolmaakte tier  bij  ons bestaande 

voorschriften tot het beproeven van mortels, blijk t vooral 

wanneer  men nagaat wat in andere landen na nauwge-

zette en e proefnemingen daaromtrent is vast-

gesteld. 
t het doel  op dit hoogst gewichtige onderdeel 

der bouwkunst meer  algemeen de aandacht te vestigen, 

volgen hier  eenige mededeelingen omtrent het mechanisch 

onderzoek naar  verschillende eigenschappen van mortels, 

welke misschien mede kunnen werken om de invoering 

te bevorderen van een voorschrift, dat op afdoende 

wijze middelen aangeet om mortel  hunne bestandeelen 

te kunnen beoordcelen. 

e mededeelingen zullen achtereenvolgens betrek-

king hebben  het onderzoek naar  tien weerstand tegen 

afscheuring, verbrijzelin g en doorbuiging, vertier  de be-

langrijk e eigenschap der  dichtheid san mortels behandelen, 

en eindigen met eene beschouwing over  tie naaldproef, 

1°. e d tegen . 

e eigenschap van mortels om weerstand te bieden 

aan trekkende krachten (absolute vastheid, Zugfestigkeit, 

tensile strength, resistance a l'arrachement ou a la 

traction) moet als tie voornaamste worden beschouwd; 

is die eenmaal bekend, zoo kan men, indien het niet 

een zuiver  wetenschappelijk onderzoek gekit, met vol-

doende zekerheid daaruit andere eigenschappen afleiden. 

e weerstand tegen verbrijzelin g b. v. staat daartegen 

ongeveer  als 10:1. 

Bij  het onderzoek van dit weerstandsvermogen is de 

vorm, welke aan tic proefstukken wordt gegeven, van 

grooten invloed op de sterkte, eene waarheid waarvan 

eerst sedert de onderzoekingen van Bram well in 1869(1) 

de groote beteekenis werd ingezien. 

Al s resultaat der  door  hem genomen proeven bleek, 

tlat bij  een gelijkslachtig (homogeen; lichaam met eene 

bepaalde doorsnede, waarvan tie wederstand tegen 

uitrekkin g  afscheuring moet onderzocht worden, 

deze vermindert naarmate tic doorsnede over  het geheel 

verandert; tlat dus een rechte staaf  cylinder  tic gun-

stigste vorm is voor  lichamen, welke beproefd moeten 

worden. Verder  ontdekte hij  dat het resultaat ongunstiger 

wortl t naarmate het brekingspunt vertier  van tie aan-

grijpingspunten der  trekkrachten verwijderd is. Zeer 

nadeelig werkt ook plotselijke verandering tier  doorsnede, 

zooals zulks bijna zonder  uitzondering bij  alle tot dien 

tij d gebezigde proefvormen plaats vond. 

e laatste eigenschap berust op de ongelijkmatige 

spanning der  vezelbundels; op de plaats waar  de grootere 

 doorsnede in tic kleinere overgaat, bestaat bij  de uiterste 

bundels eene evenredig grootere spanning 

t volgt dus, dat voor  mortclproeven een recht-

hoekig prisma, theoretisch tic beste vorm is,  wel, 

daar  men geen middel heeft om tic aangrijping tier 

trekkrachten te doen plaats hebben, zonder  beschadiging 

der proefstukken, een van de rechte staal'  slechts weinig 

afwijkend lichaam, b v. zoodanig een, dat zich naar 

; beide einden wigvormig vergroot. 

r  ook hierbij  heeft men zeer  licht met uitglijden 

der haken te kampen, waardoor  dikwerf ontijdige breking 

of afscheuring wordt veroorzaakt. 

 l'.ritsh Association iSoi)  On tin-  <>t 

form oil strength. 

. 
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e belangrijke waarnemingen gaven Grant aan-

leiding om ten dien opzichte een aantal proeven te 

nemen, waarvan het resultaat is vervat in ! 
staat. (1) 

l onderzoek omvatte een tiental verschillende vormen 

welke ieder  aan een twintigta l proeven werden onderwor-

pen; de gebezigde cement had een gewicht van 142,27 

, per . 

Afmetingen 
van de kleinste 

doorsnede 

Na 7 dagen. Na 30 dagen. 

. 1 . 
Afmetingen 

van de kleinste 
doorsnede 

Afseheurings- A f s<-1 , e u r i ngs- Gemiddeld 
gewicht B e w i c h '  per 2. 

per 2. 

Afsclieuring*-
ge wicht. 

Afscheurings-
gewicht 

per 2. 

Gemiddeld 
per . 

2 

S 
ï 
E 

Eng. duimen. ; G 

' i x i ; 1 35295 

id. 

id. 

id. 

id. 

id 

469.46 

482.75 

416 80 

419.12 

390.10 

2 x 2 543.95 

id. 

id 

53"-90 

540.00 

583.46 

2431 

32.34 

33-26 

28.71 

28.87 

26.88 

21.09 

20.60 

20.92 

22.68 

. 

32.80 

28.79 

458.41 31.58 

522.36 35.99 

519 52 35.79 

439-53 30.28 

438.63 30.22 

413.72 28.50 

614.49 23.81 

35«9 

30.25 

20.87 596 52 

621.97 

23.12 

24 10 

2368 

662.39 25.66 

e vorm No. 1. (fig. A , plaat  werd door  Grant 

gebezigd bij  al zijne proeven van Januari 1859-1865 

omdat hij  toenmaals algemeen in Engeland en Frankrijk -

in gebruik was e scherpe hoeken en de plotselinge 

overgang van eene groote tot eene kleine doorsnede werd 

bewezen ondoelmatig te zijn p werd voor  vol-

gende onderzoekingen gebruik gemaakt van den vorm 

No. 2, met afgeronde binnenhoeken. 

Om alle mogelijke verschuiving of verplaatsing uit de 

richtin g te vermijden, vervaardigde Grant de inrichting , 

voorgesteld in fig. B, doch was genoodzaakt deze-

spoedig op tc geven door  het dikwerf breken bij  de 

gaten en ging daarna over  tot den vorm No. 3 (fig. C) 

welke den overgang daarstelt tot de wigvormige lichamen 

4 tot 9. j  tleze laatsten vond meermalen uitglijdin g 

der haken gedurende de proefneming plaats, waardoor 

ontijdige afscheuring ontstond. No. 7, 8 en 9 onder-

scheiden zich alleen door  grootere doorsnede. 

r  de onregelmatigheid van No. 10, volgde ver-

 G . Experiments on the strength <»i cement n
l'ag.  en

draaiing in de haken, waardoor  de breuk niet altij d op 

het verlangde punt, maar  dikwerf in schuine richtin g 

plaats vond. 

Fig.  is de vorm, welke de ingenieur  V. de e 

bij  zijn nader  te noemen werktuig invoerde, terwij l de 

ingenieur y Faya den vorm van Grant zoodanig 

wijzigde als door  de gestipte lij n in fig. C. is aangetoond (2) 

waardoor  de proefstukken gemakkelijker  uit den vorm 

losten 

. s  bezigde bij  zijne onderzoekingen 

den vorm No. 10, zoodanig gewijzigd, dat de gebreken 

welke er  aan kleefden, werden overwonnen. 

j  voorzag daartoe den vorm (fig.  van 4 zuivere 

aanrakingsvlakken  voor  de haken, terwij l de Zweedsche 

ingenieur  O.  er  nog een kleine afronding

aan toevoegde om de breuk steeds op het gewenschte 

punt te doen plaats hebben. 

y l'aya ('. E. Portland-Cement for  Users, n  pag. 
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Slechts bij  zeer  slordige behandeling is het na dien 

tij d voorgekomen dat afscheuring daarbuiten plaats vond. 

r  de minste oneffenheid, schadelijken invloed kan 

uitoefenen en er  niet genoeg zorg kan worden gedragen 

om elke nadeelige werking van het te beproeven lichaam 

gedurende het onderzoek te vermijden, voorzag s 

de ijzeren haken bij  tic aangrijpingspunten bovendien 

van stukjes leder. 

e vorm is tegenwoordig in d en Oostenrijk 

algemeen in gebruik; terwij l in Amerik a de vorm No. 10 

zonder eenige wijziging wordt toegepast. 

e ingenieur  A . Jacob gaf bij  de „Salfor d Sewage 

works"  een zeer  eigenaardigen vorm aan zijne proefstuk-

ken (1) welke afweek van die der  andere Engelsche 

ingenieurs en in lig. G is afgebeeld, j  bestaat uit 

een cylinder  met conische verwijdingen aan de uiteinden, 

zoodat de vertikale doorsnede Overeenkwam met de 

Nos. 4—9 van den staat. Zijn e daarmede genomen 

proeven leidden tot regelmatiger  resultaten als met den 

vorm van Grant het geval was. 

Van veel belang bij  liet beproeven is ook de wijze 

waarop dc bereitling der  mortels plaats vindt. e 

een gaat daarbij  uit van de stelling dat in de praktij k 

de mortel bereid wordt tot een deeg, dat glad van den 

troffel afloopt; een ander  daarentegen mengt zijne proef-

mortels met de minst mogelijke hoeveelheid water  en 

bereikt zijns inziens daardoor  het beste. 

n hebben gelijk en toch zal het resultaat hunner 

proeven een groot verschil opleveren. 

e meer  tic bereidingswijze geschiedt in overeen-

stemming met de natuurlijk e werking der  mortels, des 

te meer  praktische waarde zullen de uitkomsten der 

proeven verkrijgen. 

Van dit standpunt ging S uit bij  het bereiden 

der te beproeven mortels en stelde zich de vraag: -

wordt de mortel in de praktij k gebezigd ? -

wordt op een meer  of minder  opzuigend materiaal ge-

streken , dat de gelegenheid heeft daaraan water  te 

onttrekken. j  het onderzoek van een voeg, welke onder 

een druk van 6—9 steenlagen heeft gestaan, zal men in 

den mortel slechts een gering deel van het water, waar-

mede hij  bereid is, terug vinden; al het overige water 

(dus datgene, hetwelk niet meer  door  scheikundige ver-

wantschap of door  kapilaritei t wordt teruggehouden (2) 

is door  de steenen, welke door  den mortel verbonden 

zijn, opgezogen geworden. e heeft plaats bij 

het gebruik van mortel tot bepleistering. 

Overeenkomstig deze natuurlijk e werking bereidde 

s zijne proefmortels op tic volgende wijze. 

Op een drooge goetl opzuigende gipsplaat van ongeveer 

0.50 . lengte bij  0.30 . breedte en 006—0.0S . 

dikte, werden doornat gemaakte stukken vloeipapier

legd, iets grooter  dan tie vervolgens daarop  plaatsen 

goed zuiver  en mede nat gemaakte vormen n plaatst 

ti) The Engineer  pag
e Uaii/citiuig  pag.  en .pil. . . Erdmenger 
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vier  vormen tegelijk op tie plaat, zoodanig verdeeld, 

dat er  genoeg ruimt e voor  tic behandeling overblijft . 

s meer  dan de tot vulling der  vormen benoodigde 

drooge stoffen, wordt in een porceleinen schaal met zoo-

veel water  aangemaakt, tlat men een dun deeg verkrijgt . 

t is niet raadzaam dit deeg dunner  tlan gewone 

stroop te maken, omdat er  1 5 geen nut in ligt en 2° 

de gipsplaat slechts spoediger  ongeschikt wordt om er 

op te werken. 

t de aldus verkregen brij . begint men tien vorm 

te vullen, zorg dragende de massa door  zacht kloppen 

te schudden; hierdoor  bezinkt de vaste stof naar  gelang 

harer  samenstelling dicht in elkander  en worden ook 

tie onderste deelen lang vloeibaar  en beweeglijk gehouden, 

hetwelk vooral bijdraagt om tien vorm scherp te kunnen 

vullen. Afhankelij k van het bezinken, gaat men met 

vullen voort, waarbij  vooral dient gelet te worden op 

het vloeibaar  blijven der  massa, zoolang er  nieuwe specie 

aan toe wordt gevoegd, in welk geval steeds eene goede 

vereeniging plaats vindt. 

Zoodra dc m iets meer  tlan gevuld is. wordt het 

overtollige afgestreken ; blijf t nu, bij  vernieuwd schudden 

de massa nog even beweeglijk, dan trekt men na eenige 

minuten wachtens, met eene trillend e beweging, tie vorm 

zoo loodrecht mogelijk at. 

Er behoort slechts een weinig bedrevenheid  om 

op de aangegeven wijze zeer  zuivere proefstukken te 

vervaardigen. Waarnemingen omtrent het juiste tijdsti p 

voor  tic afneming van den vorm en omtrent de eigen-

schap van het opzuigend vermogen van de gipsplaat, 

verhoeden het in elkaar  zinken der  stukken. 

j  eenige geoefendheid is men in staat 30—40 der-

gelijke proefstukken in een uur  te vervaardigen. 

Volgens s doet de tij d dat men de proefstukken 

op dc gipsplaat laat staan, weinig ter  zake; — zoodra 

namelijk het oogenblik aangebroken is, dat het zich vri j 

tusschen de vaste deelen bevindende water  verwijderd 

is, treedt er  een evenwichts-toestantl in. e kapilaritei t 

is dan gelijk aan het absorptievermogen van het ondervlak. 

Genomen proeven hebben bewezen, dat wanneer  een 

proefstuk van de gipsplaat op glas werd nedergezet, 

zoodra het vatbaar  was  verplaatst te worden, niet 

andere woorden, zoodra het zich vri j  bewegende water 

opgezogen was (meestal een minuut na het afnemen 

van tien vorm) het dan een watergehalte bevatte van 

18 deelen op 100 deelen vaste stol. 

Bleef het stuk nog 30 minuten langer  de gips-

plaat staan, zoo vond men 17'. deelen water  deelen 

vaste stof; een zeer  gering verschil, met het oog optie 

in dien tij d nog plaats gehad hebbende verdamping. 

n zal moeten erkennen, dat deze verhouding van 

Wate tot drooge stof een zeer  dichten l gei

welke verre overtreft de dichtheid van proefmortels, ver-

vaardigd volgens ile algemeen in gebruik zijnde be-

reidingswijzen. 

Slechts zeer  enkele cementen laten zich bij  groote 

krachtsinspanning met 20—22 titelen water  tot een 

deeg bereiden. 



\ og t deze , wannee men 
zand met tie e stof ; , bestaande 
uit  deelen zand en i deel cement op de n om-

n wijze , gaven eene g aan van 
l i J deelen wate op  deelen vaste stof. 

Aan deze geheel e en e be-
e zijn volgens s de volgende -

deden n : 

t weinig n kan in n tijd een t 
aantal n n . 

 Aldus e n n spoedig 
een n samenhang,  de schadelijke invloeden 

n welke kunnen ontstaan doo  het n 
van minde e . 

3° e n zijn ove het geheel zee gelijk-
slachtig (homogeen). 

e n uitkomsten komen zee nabij aan 
de e g de s in de dagelijksche 
toepassing 

liet t aanbeveling de dikte de n 
niet  te nemen dan  in.  . daa bij e 
afmeting het opzuigen te moeielijk ; de e 
lagen n te dicht, l de bovenste nog vloeibaa
zijn. e gipsplaat moet ove de geheele e 
steeds hetzelfde d n bezitten. 

Late  genomen n hebben bewezen, dat de op-
zuigings-methode van . s geene algemeene 
aanbeveling , tiaa alleen een e oefe-
ning goede uitkomsten . 1  1 

liet is op d n tlat tic e cement-
n dan ook een k tot het 
n van tic s n en j 

een bepaald m aangeven. 
t e zijne s met de minst 

mogelijke hoeveelheid wate en e t met be-
hulp van den toestel, afgebeeld in lig.  plaat , zijne 

. 

e e is minde aan te bevelen -
dien zij in 't geheel niet t met de e 

g tie s ; slechts bij de g van 
kunststeenen en n t de e in 

n t 

n wij  het
van den , alsmede de m  de n 

n invloed uitoefenen op het t de , 
niet minde is zulks het geval met dc n of 
toestellen e die n  genomen. 

 tie e  tics te gunstige en 
 zal de uitslag van het k zijn. 

 dient elke e g van
 te , k 
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n schokken of stooten, t doo  plotse-
linge g van het . 

 )e oudste toestellen om den d van s 
tegen g te bepalen, n van zee e 

. y bezigtle e een t van 
stevige houten beencn ; in het t d 
een de haken bevestigd, n het k d 
geplaatst, l aan tien n haak een schaal d 
gehangen, p de gewichten n gezet, welke 
de g moeten n 

e g (scale-beam) was in  algemeen 
tot  in . 

n vele gevallen w el de eene haak een-
 voudig aan een balk vastgemaakt en tie f op die-
wijze genomen. 

c g van bijna alle g e 
gebezigde toestellen t op tic toepassing van een 

 welke eene e t op het te -
zoeken lichaam uitoefent en  het gewicht -
matig t . 

j doen zich twee  gevallen voo  ; 
in het eene t een constant gewicht geleidelijk langs 
den hefboom , l in het e geval 
het  van den hefboom doo n -

g van gewicht . 

Tot de e , t tie toestel van Adie 
(tig.  pi. ) dat t  bij al zijne -

 bezigde. t te n lichaam t 
in dc haken geplaatst cn  een  welke 
zich  de tafel bevindt bij A en  zoodanig be-
vestigd, dat  hefboom  in n  komt. 

t gewicht E t  tegen tien staande
 geplaatst en s doo  een n bevestigd 

d langs den  hefboom bewogen, totdat 
het tc n lichaam . e uitgeoefende 

t t onmiddelijk aangewezen doo het cijfe  op 
den hefboom, waa het gewicht op het oogenblik van 

g blijf t staan. 

Late n aan Adie's g t 
eenige n in de e , -
doo  dc g wel  bleef doch dc uitkomsten 
de n e d aantoonden. 

Fig-  geeft een e samenstelling van 
den toestel van Adie aan, dat bij de g van 
kleine n of , en waa het niet t op 

e n aankomt, t gebezigd. 
n a t veel k  van de, doo

hunne e e uitmuntende, n van 
e s te . e a t 

een l toestellen tot het n van s 
n fig. 4 de eenvoudigste is cn in g geheel 

met dien van  en . e
e zijn mee samengesteld en n  middel 

van dubbele hefboomen.  tic e
 van deze toestellen k gemaakt. 

Tot tic n van tic tweede , t in 
de e plaats de doo . s bij zijne -
zoekingen gebezigde tot stel afgebeeld in fig. 5. Uit de 

teekening is zoo duidelijk tic g op te maken tlat 
eene e toelichting g is, alleen zij opge-

t dat het g op twee e wijzen kan 
t , met - en . 

n het e geval geeft de hoogte van de -
kolom in den cylinde  onmiddelijk het t 
aan, l bij zandtoevoe dit gewicht t tloo  afzon-

e weging en g t n 
n navolging van t i c z en toestel n y & Co. 

te  de g d in lig. /, welke 
t i e Engelsche ingenieu l bezigtle bij zijne bekende 

. c toevoe van wate naa den cylinde
t doo  den hefboom zelf ; heeft de af-

g plaats tlan daalt de hefboom, welke in -
binding m et een n staat, en sluit deze 

i-'ig.  stelt het g voo  tlat in d 
g bijna algemeen in k is, d 

naa tie gegevens van . . Sege en . Jul. . 
n de schets is het geteckend zooals het voo  tic be-

g d s taa t, j het volgende valt op 
te . e hefboom A t doo middel van het 
tegenwicht  zoodanig gesteld, dat tic e messen in 
een e lij n liggen, welke stand doo een teeken 
op tien toestel is aangegeven. e kleine emme C t 
opgehangen aan de zich onde de schaal L bevindende 
haak en het te n stuk tusschen tie haken
en E geplaatst, j e l op gelet moet , dat 
de tegen elkaa staande uiteinden de haken evenwijdig 
liggen, e spanning van het -
stuk n .  het e F t dit -
stuk zoodanig gespannen, tlat de hefboom A zijne 

e stelling wede inneemt. 

a t tic uitlooptoestel G, die met zand 
gevuld is, naast den emme C zoodanig geplaatst dat 
het uitloopende zand n moet vallen. t schuifje 

t doo  middel van een d geopend, zootlat 
het zand geleidelijk cn zonde ophouden in tien emme
valt. 

Op het oogenblik tlat g of g plaats 
vindt, staakt men onmiddelijk de zandtoevoe tloo  het 
schuifje te laten zakken. t gewicht van den emme
met het zich n bevindende zand e de 

g van het m en moet dus bepaald 
. 

t geschiedt tloo  middel van tien toestel zelf, n 
men den emme aan den n m van den (tiendee-
ligen) hefboom bij  ophangt en het evenwicht t 
doo  gewichten te plaatsen op de schaal .  de 
weging geschiedt op een tiendecligc balans, zoo -

t men het aantal n dat zich op de schaal 
. bevindt = a stellende, voo  het gewicht van den 
met zand gevulden emme 10 x a. 

 de bovenste hef n zich n 
als 1 : 10 en tie e als 1 : 5 moet tlit cijfe  met 
50 n d om het t 
te n en dit t dus d tloo  50 X 10a. 

e e van het k op de plaats tie

k . , heeft men ^° X = 100a 

pe - in n of '/„ , a pe 2 in n 
voo  tien absoluten d van den l 

Voo k heeft . d een eenvoudig 
g n (t) dat aldaa officieel is d 

en in zijn g geheel met dat van s en 
y . 

e uitgeoefende t moet na tic- g echte
t doo  weging en g n bepaald.  >e 

n n zich als
e tleze n zijn e  ook 

enkele e welke tloo  eene f g . 
e toestel van den ingenieu V. de , fig.

bestaat uit een f zonde eind, welke op een getand 
d . Aan tlit d is de e haak bevestigd 

waa tusschen het k moet geplaatst n 
l de bovenste haak in g is t met 

een hefboom, welke aan het uiteinde met een tegenwicht 
is . Een dopje op den langen hef m 

t bij e beweging een wijze  langs 
een n . 

j het k van tlit g (tlat o. a. ook bij 
de n te Velzen is gebezigd) t het -
telstuk tusschen de haken geplaatst en de f doo
middel van het d — in beweging . -
doo t een e t op dit k uit-
geoefend, welke t op den n l afgelezen 
kan . t de g plaats, dan valt de 
hefboom naa beneden en laat den , tlie tic uit-
geoefende t aangeeft, op de juiste plaats . 

e dynamomete van Studt in , n een 
afbeelding te vinden is in u e und 
chemische t de , d 
3e , pag. 336" t in d ook n 
voo n gebezigd, 

j tlit g t een t e f 
de bovenste haak in tic- hoogte en t tegelijk met 
zijn d op een met e gevuld kolfje. e 
uitgeoefende k is alsdan onmiddelijk op een mano-

l pe ' . 
e e s van , tloo . -

schinge in het . Techn. m te n 
voo n gebezigd, alsmede tic g 

n doo  tien ingenieu van n bij tien bouw van 
tic g te g d k gemaakt, /.uilen 
wij hie  niet , tiaa deze toestellen óf doo

d óf doo  moeielijke g slechts be-
schouwd moeten n voo e doeleinden tc zijn 
bestemd, en eene algemeene toepassing n nooit kan 
gemaakt , 

Voo  eene g cn afbeeldingen van den , 
n wij naa  Zeichnungen von , 

n und , d V Lief.  und
l tlie van tien laatsten in tic n van het . 

, van . g . 



Wederstand tegen \  i n ijzi ling 

Uit proeven doo  verschillende onderzoekers genomen is 

gebleken, dat de weerstand tegen verbrijzelin g of druk (rück-

wirkende Festigkeit, , crushing strength, 

resistance a la compression ou a l'écrasement) in verhou-

ding staat tot de absolute vastheid van mortels als 10 tot . 

Voor  oppervlakkige berekeningen, waarbij  een klein 

verschil geen invloed op de uitkomst uitoefent, kunnen 

deze cijfers gebezigd worden; gelden het echter  weten-

schappelijke waardebepalingen dan moet door  proeven 

deze weerstand worden geconstateerd. 

l bij  dit onderzoek de vorm van het proefstuk-

van veel minder  invloed op den uitslag der  beproeving 

is, dan bij  den weerstand tegen afscheuring is gebleken, 

zoo wordt toch algemeen aangenomen dat de teerling 

de gunstigste vorm is. 

Om door  het uitoefenen van druk op platen den ver-

brijzelingsweêrstand van den mortel te willen afleiden, 

is naar  het oordeel van . s „mindestens ein 

sehr  unglücklicher  Griff , wo nicht ein schlimmer lapsus 

vom wissenschaftlichen Standpuncte aus,"  (i) een ge-

voelen dat niet door  alle geleerden, welke zich met het 

gewichtige vraagstuk hebben bezig gehouden, wordt 

gedeeld. 

. Böhme en l'rof . Bauschinger, de eerste aan het 

proefstation van de n Gewerbc Akademie te Berlijn , 

, i . 

de laatste aan het . techn. m te , 

strekken hunne proeven omtrent dezen weerstand ook 

over n uit. (2) 

s maakte bij  het begin van zijne onderzoekingen 

gebruik van teerlingen van 10 . en 6 . hoogte, 

(welke afmetingen door . Böhme werden aangenomen) 

doch bracht later  de hoogte op 7,071 . 

Bauschinger e teerlingen van verschillende 

afmetingen, variecrende tusschen 15 en 17 . 

e vorm welke Grant bezigde, kwam met de grootte 

van metselsteen (in Engeland) overeen en bedroeg 22.86 

. bij  10.795 . en 6.985 . hoogte. 

Van het grootste belang moet het gerekend worden 

dat de beide vlakken van den teerling, welke aan druk 

worden onderworpen , zuiver  recht cn 

evenwijdig loopen, terwij l de as die de zwaartepunten 

der doorsneden verbindt, met de drukas in één lij n 

moeten samenvallen. 

Aanbeveling verdient de wijze waarop Bauschinger 

aan de beide eerste voorwaarden voldoet, door  namelijk 

alle proefstukken met een klein schaafwerktuig van 

zwarte diamanten voorzien, af te schaven. 

Anderen vervaardigden de teerlingen in een kern of 

vorm, en verhoogen de zuiverheid der  vlakken door 

ze af te slijpen. 

e bereiding der  mortelspecie geschiedt met de minst 

mogelijke hoeveelheid water, zoodanig dat de proefstukken 

na de vorming genoeg samenhang bezitten, om niet in 

elkaar  te vallen. 

e werktuigen welke gebezigd worden om dezen 

weerstand te bepalen, zijn meestal hydraulische persen 

welke worden ingericht naar  de kracht die moet uit-

geoefend worden. 

. s maakte gebruik van den toestel, afgebeeld 

in figuur  dat tegenwoordig bijna algemeen in -

land ingang heeft verkregen. t is een hydrau-

lische pers van vertikale werking, waarbij  de uit-

geoefende druk op een manometer  wordt afgelezen. 

t werkt zonder  pompinrichting , eenvoudig door  een 

spilschroef (Schraubenspindel) en is berekend tegeneen 

druk van 70000 . 

) . VV. U /.ur l llicilun g des Cemcntcs, pag.
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Bailey &  Co. te r  vervaardigden voor  dit 

doel de inrichting , aangegeven in fig. 2, met welken toe-

stel de ingenieur d zijne proeven maakte. 

Ten opzichte van het werktuig van Werder, door 

Bauschinger  hiervoor  gebezigd, verwijzen wij  naar  het-

geen hierboven daarvan is gezegd. 

n wordt ook gebruik gemaakt van hefboom-

toestellen om den druk uit te oefenen waartoe de lange 

hefboomsarm met gewichten wordt verzwaard. e 

wijze van beproeven is minder  aan te bevelen, doordien 

de drukas niet samenvalt met de as der  doorsneden 

van het proeflichaam. 

d tegen . 

Zooals wij  hierboven reeds mededeelden, bepaalden 

zich de proeven welke vroeger  met mortels werden ge-

nomen, bijna uitsluitend tot het onderzoeken van het 

vermogen om weerstand te bieden aan krachten, welke 

het proeflichaam trachten te breken (Bruchfestigkeit, 

relative Festigkeit, transverse strength, resistance a la 

flexion.) 

e vorm der  proef lichamen was altij d een perallelopipe-

dum waarvan de afmetingen willekeurig werden genomen, 

daar  zij  weinig invloed uitoefenden op de uitkomsten 

van het onderzoek. 

Treussart (1) bezigde daartoe prisma's van 0.05 bij 

0.05 . doorsnede. Prof. r  van 0.06538 . breedte-

bij  0.03269 . hoogte en 0,12748 . lengte. . Böhme 

past dezelfde doorsnede van Treussart toe, terwij l Prof. 

Bauschinger eene lengte aannam van 0.30 en 0.585 . 

met eene doorsnede van o. 1325-0.136 . bij  O.062-O.065 . 

e bereiding der  proefspecie heeft op dezelfde wijze 

plaats als bij  den weerstand tegen verbrijzeling ; ook 

het zuiver  maken der  vlakken kan op de daarbij  be-

schrevene wijze geschieden. 

Treussart maakte bij  zijne proefnemingen gebruik van 

den toestel fig. 3, eene zeer  eenvoudige inrichtin g die 

zonder  nadere omschrijving geheel uit de teekening is 

op te maken 

 rreussait. e sur  les mortiers hydrauliques et sur  les 
niortier s ordinaire* . Paris  pag.  en

e wijze van beproeving wordt nog meermalen 

tegenwoordig gevolgd, doch kan op geen nauwkeurigheid 

aanspraak maken 

Prof. r  bezigde het werktuig, afgebeeld in tig.

Op een o 07845 . zwaar  eikenhouten balkje a, hetwelk 
door  een onderstel b wordt gedragen, is een 0.3138 . 

langen, 0.13075  breeden en 0.01962 . dikken ge-

smeed ijzeren plaat f geschroefd. p zijn twee ijzeren 

strooken geklonken, welke van boven eenigszins scherp 

zijn afgewerkt, en zuiver  evenwijdig loopen, zoodanig 

dat hun afstand 0.1046  bedraagt. 

.

Op het eene einde staan op een dwarsregel van het 

onderstel twee staanders <, waarin de dwarsregel / 

ligt . Boven de strooken dd. wordt het proefstuk gelegd 

en n juist in het midden een derde, op dezelfde 

wijze bewerkte ijzeren strook d' a wordt over 

deze strook de hefboom i gelegd, bestaande uit een 

ijzeren staaf of regel van 0.00654 breedte bij  0.0523 . 

hoogte; in het gebogen einde daarvan bevindt zich 
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een kleine insnijding, waarin de scherpe kant van den 

regel  past. r  wordt het draaipunt van den 

hefboom gevormd. 

e bocht in den hefboom is zoodanig genomen dat 

de genoemde insnijding juist in het verlengde van de 

onderzijde van het rechte gedeelte valt. Aan het andere 

uiteinde draagt de hefboom, mede door  eene insnijding, 

een weegschaal tot het plaatsen van gewichten, welke 

de breuk moeten teweegbrengen 

e vermeerdering van gewicht had plaats bij  0.5 tot 

0 G met tusschenruimten van 20-30 seconden. 

t werktuig wordt in d algemeen voor  deze 

proefneming gebruikt ; in Amerik a vervaardigt de firma 

e Bros een toestel van zeer  zuivere constructie, 

waarvan de werking echter  geheel met tien vorenbe-

schreven overeenkomt, dat mede het geval is met het 

door  Cj. A . Gillmor c afgebeelde werktuig op pag. 32 van 

zijn werk „Practica l treatise on limes, hydrauli c cements 

and mortars." 

Prof. Bauschinger  wendde tien toestel van Werder  bij 

zijne proefnemingen aan. 

Wi j  kunnen dit gedeelte niet besluiten, alvorens met 

een enkel woord melding te maken van de proeven van 

Pasley (i). e door  hem ingevoerde bcproevingswijze 

bestond in het metselen uit een muur van een reeks 

steenen in bepaalde tijdruimt e met den te onderzoeken 

mortel. j  leidtle uit het aantal steenen dat op die 

wijze aan elkaar  kan worden gehecht de relative vastheid 

van den mortel af. 

e proef gold in Engeland langen tij  cl als het nee 

plus ultr a van mortelonderzoek ; op groote schaal werden 

in 1843 daarmede proeven genomen bij  tien bouw van de 

nieuwe parlementshuiz.cn te n cn vele cement-

fabrikanten bezigden deze bij  het onderzoek hunner 

materialen. 

n geliefkoosde methode vond Pasley ook in het 

metselen van geheele constructies, als: gewelven, bogen, 

strekken, enz. waarvan hij  na verloop van een bepaalden 

tijt l de relative vastheid onderzocht. 

e uitgebreid de onderzoekingen van Pasley ook ge-

weest zijn, zoo verkregen de uitkomsten slechts een 

wisselvallige en onzekere waartle, hetwelk met alle 

metselproeven het geval zal zijn. e ongelijkslachtig-

heid van den steen (dezelfde soort, doch van verschillende 

fabrieken, levert soms een zeor  groot verschil op) als-

mede de moeielijkheid om zuivere en volkomen gelijke 

aanhechtingsvlakken te verkrijgen zal altij d nadeelig op 

de proefneming werken. 

. 

n zich de meeste eigenschappen van mortels af-

leiden uit hunne vastheid, eene uitzondering hierop maakt 

de dichtheid, tlat is: het vermogen om in zekere mate 

voor  water  ondoordringbaar  te zijn , Wasser  -

 W. Pasley. Observations on linies, calcareous cements, 
etc.

Undurchlassigkeit), eene eigenschap tlie geheel op zich 

zelve staat. 

Bij  zeer  vele toepassingen van mortels komt het er 

op aan, dat deze na het verharden, volkomen waterdicht 

zijn, zooals bij  het maken van regenbakken, kelders, 

reservoirs, waterleidingen, enz. 

s sedert eenige jaren heeft men getracht tloor 

proeven dit vermogen te constateeren. 

Bij  den bouw der  dokken te e ) wertlen daartoe 

vervaardigd kleine cylinders van tien te beproeven mortel, 

van o. 10 . middellij n en 0.15 . hoogte. Voor  elke 

proel liet men een cylinder  in de lucht cn een anderen 

onder  water  verharden. 

e cylinder  werd bij  tie beproeving tusschen twee 

koperen deksels geschroefd, welke zoo dicht sloten tlat 

tusschen den cylinder  en het deksel geen water  kon 

dringen. t bovenste deksel was in het midden van 

een gat voorzien, waarin een looden buis sloot, welke 

in verbinding stond met een hoog gelegen waterreservoir 

zootlat ieder  te beproeven stuk op tleze wijze onder-

worpen kon worden aan een druk van een 5 meter 

hooge water-kolom. Onder den cylinder  was een ijzeren 

bakje geplaatst tlat het door  tien mortel gedrukte water 

opving. 

 in een bepaalden tij d opgezamelde water  werd 

gewogen en hieruit de dichtheid van tien mortel bepaald. 

e beproevingswijze is als zeer  onvoldoende aan te 

merken, hetgeen ook tloor  tie uitkomsten tier  proeven 

werd bewezen, tiaar  deze geheel in strij d waren met 

hetgeen tic ondervinding geleerd had. 

Toch was tleze methode geruimen tij d bij  Fransche 

en andere ingenieurs in gebruik en werd zij  o. a nog 

toegepast door  tie beproevingscommissie bij  den bouw 

van de waterleiding te' Weenen. 

Onder den naam van „hollantlisch e Probe"  beschrijft 

Juk v. tl. Orbach  eene proef om zich van tie dicht-

heid tier  trasmortels te overtuigen, aldus* 

n neemt een derde gewichtsdeel ongebluschte kalk 

en twee tierde gewichtstleelen tras. e kalk wordt 

vóóraf met water  gebluscht, waarbij  slechts zooveel 

water  moet gebruikt worden als noodig is om na de 

vermenging met het tras een stijf deeg te verkrijgen. 

e aldus verkregen mortel wordt weggezet en de beide 

volgende dagen met zoo weinig mogelijk water  door 

elkander  gekneed. n derden dag verdunt men de-

massa om ze als metselspecie te kunnen gebruiken. 

Natlat men eenige mctselsteenen met water  voldoende 

verzadigd heeft, metselt men daarvan met dezen mortel 

een kleinen waterbak op een ijzeren of marmeren plaat, 

laat dezen een dag staan en bestrijk t hem tlan inwendig 

als ook den bodem der  plaat, met tienzelfden mortel, 

welke van tijt l tot tij d zoolang met den troffel gestreken 

wordt, totdat hij  niet meer  uitwasemt. Nu wordt het 

bakje met water  gevuld en het verlies herhaaldelijk 

 Erbkam's Zeitschrift, Jahrg.  pag.
 Tuffstein, Tras, und hydraulischer . Zweite anti. pag.
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waargenomen, waaruit men dan de hoedanigheid van 

het onderzochte tras bepaalt. 

e 1) geeft het volgende middel aan om dit onder-

zoek te bewerkstelligen. 

n vervaardigt met behulp van een gemakkelijk te 

maken vorm, kleine bekers van den te beproeven mortel, 

wijd O . en h o og 8-to . met een wanddikte 

van ongeveer . Bij  het vullen van den vorm tracht 

men zooveel mogelijk luchtblazen te vermijden, door  de 

stijve mortelbri j  bij  kleine hoeveelheden in den vorm c 

doen en onder  het vullen tloor  kloppen en Schudden 

het samenzinken te bevorderen, waardoor  tevens tic 

luchtblaasjes ontsnappen. Natlat tie mortel genoeg vast-

heid verkregen heeft, neemt men het aldus verkregen 

bekertje voorzichtig uit den vorm en geeft het voldoende 

tij d om vertier  tc verharden, hetzij  in tic lucht (mits in 

de schaduw), hetzij  iu een droogekamer. n het laatste 

geval doopt men het gedurende de eerste drie weken 

van tij d tot tijt l onder  water. 

Na verloop van drie maanden kan men tot de be-

proeving overgaan. n vult het goed drooge bekertje 

met ongeveer  drie vierde gedeelte water  en laat het 

verder  staan, zorg dragende om het water, dat verdampt, 

door  versch te vervangen 

t de mortel de verlangde eigenschap van water-

dicht te zijn, dan blijf t de buitenoppervlakte van het 

bekertje zelfs na weken lange inwendige watertoevoer 

geheel droog. 

e hierboven omschreven proeven kunnen 0111 ver-

schillende redenen geene aanbeveling verdienen; — 

buiten hunne omslachtighei , vereischen zij  een langen 

tij d om de uitkomst tier  proefneming te leeren kennen, 

welke uitkomst dan nog als zeer  gebrekkig moet worden 

aangemerkt, daar  verschillende invloeden nadeelig op de 

proefneming werken, o. a de plaatsgrijpende verdamping 

van het drukkin g uitoefenende of opgevangen water  dat 

gedurende een betrekkelijk langen tij d aan de lucht is 

blootgesteld. 

t nut inziende om een afdoend middel te hebben 

ten einde tleze eigenschap van mortels te constateeren, 

heeft men in den laatsten tij d getracht eene beproe-

vingsmethode in te voeren, welke gemakkelijk, ving-

en zeker  tic dichtheid van mortels leert kennen, en is 

men daarin, zooals blijken zal, zeer  gelukkig geslaagd. 

. P. e uit , heeft eene dichtheidsmeter 

vervaardigd,  welke tip de jongste Parijsche tentoonstel-

ling veler  opmerkzaamheid trok . 

e toestel (Fig.  op ' n der  ware grootte) is door 

ijzeren haken  op eene eikenhouten bord BB 

bevestigd en dit laatste wederom tloor  haken en schroeven 

aan den wand gehecht. C is een koperen, boven en 

onder  gesloten cylinder, op zijde, aan de boven-en onder-

zijd' ; van eene kleine opening voorzien, waaraan twee lucht-

dicht sluitende buizen  en  bevestigd zijn. r

heeft C gemeenschap nut de in millimeters verdeelde 

n . . r  Portland-Cement und seine Fabrikation. Wies-
baden  pag.

e Tópfer- und Ziegler  Zeitung  Xo.

glazen buis G en met de gutta-percha buis S  stelt 

! daarentegen de verbinding tiaar  tusschen C, nu t de 

glazen buizen G cn  cn de koperen buis Q.  is 

j  ten manometer  die door  middel van een schaal tien in 

' het toestel hcerschenden druk aanwijst 

e koperen buis Q komt bij  uit in het bovenste 

gedeelte van eene eenigszins kegclvormigen metalen 

cylinder, waarin het te beproeven stuk mortel tloor 

middel van een schroef is bevestigd. Ten einde een 

goede sluiting te verkrijgen, wordt dit mortelstuk van 

een gutta-percha rand voorzien. Onder  tien tot stel 

bevindt zich eene pomp P, waarmede men water  en 

lucht in den cylinder  C perst. Twee kranen  -tellen 

de in het gebruik noodzakelijke verbindingen en afslui-

tingen daar. A is een schaal tot het opvangen van het 

doorgezakte water. 

e aan druk onderworpen oppervlakte van het te 

onderzoeken mortelstuk bedraagt nagenoeg a ; 

vertier  verhoudt zich de doorsnede van G tot C als 

1:99, dus G —J- C = too . als G =: 1 c . is. 

Bij  een zekeren stand tier  kranen zal het ,/,„  in G 

zakken, van den waterspiegel betcekenen, dat het water 

O. . c.  diep in tien mortel is gedrongen. r  het 

gebruik van bovengenoemde afmetingen is tie latere 

berekening uit de waargenomen getallen zeer  vereen-

vi mtligd. 

e toestel kan gemakkelijk vervaardigd worden om 

een druk uit te oefenen van O atmospheeren. 

e bekende technicus op het gebied van mortelbe-

reiding, . Wilhelm s uit Bellijn , heelt naar 

aanleiding van het voorgaande een eenvoudiger  instru-

ment vervaardigd l) hetwelk slechts met een druk van 

 atmospheer  werkt, tlat echter  in tie meeste gevallen 

tot dezelfde resultaten voert, als de boven omschreven 

toestel van . 

e dichtsheidsmeter  (Fig. 2 op  der  ware grootte) 

bestaat uit een glazen cylindervormigen voet A met 

brcetle afgeslepen b ivcnrand, waarop een zuiver  gesle-

pen massieve metalen ring B geplaatst wordt; in dezen 

rin g B wordt tloor  middel van een gutta-percha rand 

het te beproeven mortclstuk  van ongeveer  20 . 

aan druk te onderwerpen oppervlakte bij  eene dikte 

van t . dicht gesloten tloor  het inschroeven van 

het opzetstuk C. 

t conische opzetstuk draagt eene verdeelde buis 1) 

welke tot 200 millimeter  in halve millimeters verdeeld is. 

e ruimte- boven tie mortelschijf tot aan het nul-

punt wordt tloor  de trechterbuis T bij  geopende afsluit-

klem met gedistilleerd of minstens gefiltreerd regen-

water  gevuld, waarna tie klem gesloten wordt. 

r  tie van eene dubbele leiding voorziene buisvor-

mige uitmonding van tien cylinder  A heeft de ruimt e 

onder  het mortclstuk genieenschap aan tie eene zijde 

met een manometer, aan tic andere zijde met een lucht-

pomp. e verbinding nut de laatste geschiedt tloor  een 

zwaren gutta-percha buis, en kan tloor  een krachtige 

klemschroef afgesloten worden. 

e Topfer- und Ziegler  Zeitung  pag.
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Zoodra dc toestel op de beschrevene wijze is opgesteld, 

maakt men A luchtledig, sluit de verbinding niet de 

pomp af, verifieert nog eenmaal den waterstand en kan 

nu voor  elke willekeurige  de eventueel inden 

mortel dringende waterhoeveelheid direkt aflezen. 

Pig' 3 geeft eene schets van den dichtheidsmete door 

. . Frühlin g , cn bij  zijne proefnemingen 

gebezigd, i) c met een n d voorziene n 
ketel a en de evenzoo ingerichte trechter  a' n 
door  drie schroeven met moeren juist passend gesteld, 

om het met een guttapercha rand omgeven proefstuk 

g o]) te nemen. r  buis b wordt de ketel met die 

vloeistof gevuld, waarvan men het doordringen met 

betrekking tot den mortel beproeven wil 

Om nu tic onderzoekingen met de noodige nauwkeu-

righeid onder steeds gelijkblijvenden druk tot een langen 

tij d te kunnen uitstrekken is de zonder  verdere omschrij-

ving uit de schets gemakkelijk op te maken samen-

stelling vervaardigd, zoodanig dat het reservoir  e, 

hetwelk den druk te regelen heeft en dat zoowel met 

water  als met kwik kan gevuld worden, óp de bepaalde 

hoogte kan geplaatst worden. r  dit reservoir  zich 

kan ledigen zooals eene flesch, welke met den hals onder 

het vloeistof-niveau is ingedompeld en buitendien dooi' 

middel van de afsluitklem altij d weder  gevuld kan word en 

zonder het evenwicht van den hydraulischen druk te-

storen, blijk t het duidelijk , dat men een proefstuk, zonder 

moeite, dagen lang onder steeds gelijken druk kan waar-

nemen, met naar  verkiezen te verwisselen proefvloeistoffen. 

Ten einde den voorhanden druk 'onafgebroken te 

kunnen waarnemen dient de barometerbuis, welke zich in 

de, onder  de werktafel geplaatste, Woulftsche fiesch bevindt. 

t ontledigen en weder  vullen van den proef ketel a 

en tic Woulffsche flesch kan ook gemakkelijk, zonder 

storing van de proefneming geschieden door  middel 

van de afsluitklem h. 

e in kubieke centimeters verdeelde glazen cylin-

der, welken onder den trechter  van den toestel 

geplaatst wordt, vangt de vloeistof op, welke in bepaal-

den tij d en onder  bepaalden druk door het materiaal 

is gedrongen, waardoor dc dichtheid van het k 

gemakkelijk is te berekenen, zonder dat er  gelet behoeft 

te worden op zijne grootte of dikte. 

e constructie van de schroeven, alsmede de geheele 

kleminrichtin g veroorloven het niet alleen mortelproeven 

van verschillende dikten, maar ook proeven met andere 

bouwmaterialen te nemen, ten opzichte hunner  poreusheid. 

Bij  het plaatsen van het met kwik gevulde reservoir 

op eene hoogte van 2 '/A . boven den vloer van het 

lokaal, kan men reeds met  atmospheeren constanten 

druk werken. 

t behulp van de hierboven omschreven instrumenten 

kan op zeer  eenvoudige wijze gemakkelijk aangetoond 

worden, welke verhoudingen verschillende mortels moeten 

bezitten om waterdicht te zijn, en kan zeer  juist de 

korrelgroott e der  verschillende bestanddeelcn worden 
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bepaald om zoodanigen mortel te vervaardigen, waarvoor 

het tot heden aan juiste opgaven ontbrak. 

liet groote nut  mortels ten opzichte van hunne 

dichtheid te onderzoeken, is door de proefnemingen van 

s en anderen reeds bewezen. Volgens s 

zal te dien opzichte een mortel met een verhouding 

van  : 2 bij  tienvoudige zekerheid nog een onnutte 

weelde blijken ; terwij l f verklaart , dat mortels 

van  deel cement, 6 deelen zand en 2 deelen kalkdeeg 

waterdicht zijn. Voorwaar  belangrijke resultaten, die stof 

tot nadenken geven, wanneer  men de mortel verhoudingen 

nagaat, welke hier  in ons land zijn voorgeschreven of 

worden toegepast. 

t onderzoeken van den weerstand van mortels tegen 

het indringen van een naald, de zoogenaamde naaldproef, 

(needle penetrating tratin g test, Xadelprobe, l'aiquill e 

Vicat) heelt aan den Franschen hoofdingenieur  Vicat zijn 

oorsprong te danken 

j  gaf op bladz. 35 van zijn werk ,, s 

expérimentales sur  les chaux de construction, les bétons 

et les mortiers ordinaires."  Paris 1818," voor het eerst 

dit middel aan de hand. Volgens de beschrijving en de 

afbeelding had dc naald een middellij n van 2 , 

terwij l het gewicht, waarmede deze bezwaard was, 0.30 

. bedroeg. e toestel was ingericht om de naald 

van eene zekere hoogte op den te onderzoeken mortel 

te kunnen laten vallen. 

n een tweede werk é des connaissances 

 positives actuelles sur  les qualités, le choix et la con-

 venance réciproque des matériaux propres a la fabrica-

 tion des mortiers et ciments calcaires, etc, Paris 1828" 

geeft Vicat op blad 147 eene beschrijving, toegelicht met 

' eene teekening van een gewijzigd naaldproef instrument, 

waarbij  de naald met het gewicht bevestigd was aan 

een koord, dat over een schijfje liep. t uiteinde van 

het koord werd in de hand genomen en op die wijze 

kon men de naald laten zakken. e middellij n van de 

naald bedroeg toen o. 116 . en het gewicht dat de 

inzinkin g in den mortel trachte te doen plaats hebben 

0.9961 . 

n Frankrijk , , Engeland en Amerik a is 

deze wijze van onderzoeken geruimen tij d in gebruik 

geweest tot het nemen van vergelijkende proeven met 

cementen. 

Jul v.d. Orbach 1) maakte er  gebruik van bij  zijn 

onderzoek naar  trassoorten. 

e Amerikaansche luitenant kolonel Q. A . Gillmor e 

bediende zich van de naaldproef bij  zijne bekende mor-

telonderzoekingen 2); de naald had daarbij  een middellij n 

van 7n inch (ruim 2.5 ) terwij l het gewicht

pound (0.45359  G.) bedroeg. 

r  te lande werd de naaldproef het eerst toegepast 

door den ingenieur van , bij  den bouw van de 

 Jul. v.d. Orbach, Tufstein, Tras und hijdraulischcr ,
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brug te , tot het onderzoeken van het tras 

voor  dien bouw benoodigd. n 25s u" Januari 1870 

werd die proef bij  ministricele circulair e voorgeschreven 

voor de levering van tras ten behoeve van rijkswerken ; 

den  Februari 1875 werden nadere bepalingen omtrent 

het onderzoek- van tras vastgesteld. 

Ten opzichte van de naaldproef luiden het voorschrift 

en de nadere bepalingen aldus: 

„Een mengsel naar  inhoud van twee deelen geleschte, 

„vett e schelp- of steenkalk en van een deel tras droog 

„gemeten, wordt met water  bereid tot een deeg, niet 

„stijve r dan gewone stopvc-rw en onder  water 

„gezet." 

„N a drie of vier  etmalen onder  water  te hebben 

„gestaan moet het deeg eene proefnaald kunnen dragen 

„di e aan de punt vlak afgesneden bij  een middellij n van 

„1.2 . met . gewicht is belast en welke belas-

t in g voor een grooter  grondvlak van de naald in 

„vierkant e reden van de lengte r  middellij n wordt 

„vermeerderd." 

e middellij n van het grondvlak der  naald mag niet 

„kleine r dan 1.2. en niet grooter  dan 2 . zijn." 

t tras en de kalk moeten voor  deze proeven 

„gezif t worden door  zeven, hebbende mazen van 2.5. 

. vierkant." 

t aantal dezer  proeven wordt van elke levering 

„door den e bepaald. t de belaste naald 

„bi j  deze proeven geheel of ten deele in het deeg, dan 

„word t de levering afgekeurd." 

Spoedig na het officieel invoeren dezer  beproevings-

wijze, deelden verschillende onderzoekers hun gevoelen 

daarover  mede, een gevoelen dat niet algemeen eenstem-

mig was; sommigen zagen in de naaldproef een g o ed 

herkenningsmiddel voor het verkrijgen van goed tras, 

terwij l anderen de proef afkeurden en deze verdacht 

poogden te maken. 

Verreweg de meesten behoorden tot de eerste cate-

gorie, doch waren daarbij  van oordeel, dat tic- proef 

zooals die is aangegeven in het ministrieel voorschrift 

volstrekt niet aan het voorgestelde doel beantwoordt. 

Ook wij  hebben de ondervinding opgedaan dat het 

voorschrift aanleiding kan geven tot groote onregelma-

tigheid en in het geheel geen zekeren waarborg verstrekt 

voor het verkrijgen van deugdzaam materiaal. 

Zonder in eene beoordeeling te treden van tie -
schillende tijdschriftartikele n of brochures, welke over 

dit onderwerp verschenen, laten wij  onze bedenkingen 

hier  volgen, waartoe de naaldproef aanleiding heeft 

gegeven. 

1. Omtrent het vaststellen der te bezigen hoeveelheden 

tras en kalk bestaat verschil van gevoelen; de meeste 

deskundigen nemen de materialen naar gewicht cn niet 

u<i(ir  volume zooals is voorgeschreven. n er 

zekere verhouding bestaat tusschen het gewicht cn het 

verhardingsvermogen zal het verkieselijk zijn gewichts-

deelcn voor te schrijven. 

2.  is van veel belang dat tic kalk zoo veel mogelijk 

voor  alle proeven dezelfde is ; volmaakt gelijk is niet te-

verkrijgen , doch eene juistere omschrijving als in liet 

voorschrilt , is noodzakelijk. n die v o o  alle van 

regeeringswege genomen proeven tloor  een aangewezen 

vertrouwd persoon worden geleverd, zoo zou veel aan 

het bezwaar  worden tegemoet gekomen. 

e omschrijving, tlat het deeg niet stijver  dan 

gewone stopverf mag zijn, is veel te onbestemd; de 

hoeveelheid water, welke bij  het bereiden tier  proef-

specie t gebezigd, is van grooten invloed op de 

uitkomst tier  beproeving. m is het een vereischte, 

tlat het waterkwantum wordt bepaald hetwelk v o o  de 

bereiding moet gebruikt worden. 

e duur van tic bereiding voor de proefspecie 

oefent mede veel invloed uit op de beproeving. e 

inniger de materialen worden vermengd tics tc gunstiger 

zal de uitkomst zijn. e voor de bereiding tc nemen 

tijt l dient ongeveer  vastgesteld te worden. 

5. e grens van tlri e tot vier  etmalen is te groot. 

e moet kleiner  worden afgeteekend ; met dc in het voor-

schrift genomen getallen is drie etmalen ruim voldoende. 

Goed tras zal alsdan altij d dc naaldproef doorstaan. 

6. Als zeker  kan worden aangenomen, tlat tic constructie-

van bijna alle hier  te lande gebruikelijk e naaltlproef-

instrumenten veel te wenschen overlaat. Eene afmeting 

van  2 . is moeielijk zuiver  te verifiecren. Toch 

zal een klein verschil invloed uitoefenen. Als ver-

eischte van een goed instrument kan worden gesteld: 

dat dc naald zuiver  vlak is afgesneden en loodrecht op 

het proeflichaam drukt , terwij l zij  juist tie aangegeven 

afmeting moet bezitten; 

dat tie drukas van het gewicht juist met tic as van 

tie naald samenvalt; 

tlat het gewicht kan aangebracht of verzwaard worden 

zonder  schokken of stooten te weeg te brengen. 

Wi j  bezigen een instrument van de Gebrs. Caminada 

te , dat, hoewel zuiver van bewerking, echter 

niet al die eigenschappen bezit. 

liet gebruik van naalden van verschillende afmetingen 

achten wij  onnoodig. 

7. t tras voor de beproeving bestemd moet veel 

fijner  zijn, dan het voorschrift bepaalt. e fijner  de-

korrel is, des te gunstiger  zal elk trasdeeltje tot zijn 

waarde komen en de proef zal veel in waarde stijgen. 

Wi j  maken gebruik van zeven, hebbende 81.255 en 

576 mazen op de 2 . 

8. t is wenschelijk om de proef uit te strekken tot 

het inwendige van de proefspecie. e moet als dan bij 

de beproeving worden doorgesneden. r  wordt 

aan het bezwaar van Treussart tegen de naaldproef te 

gemoet gekomen. 
Word t het voorschrift in dezen geest gewijzigd en 

aangevuld, dan zal men naar  onze nieeniiig een zeker 

middel verkrijgen  goed tras te herkennen en zal 

hierdoor een einde worden gemaakt aan tic kwade prak-

tijken , welke maar al te dikwijl s bij  tic levering van 

tras voorkomen. 

Voor hen, tlie tie naaldproef afkeuren of verdacht 

trachten te maken, laten wij  hier  het oordeel over  tleze 



print "  volgen van een hoogst bevoegd deskundige, den 

bekenden . Wilhelm . 

Op pag,  van zijn beroemd werk : e hydraulische 

l insbesondere der  Porland-Cement,"  over  de naald-

droef sprekende, zegt hij  : 

t Vorsicht angewendet, ist diese Vorrichtun g indes-

„sen für  vergleichende Versuche besonders um des-

„willc n ganz vortrefflic h geeignet, weil sie an einer 

„kleine n Probe, in sehr  kurzer  Zeit, eine grosse Zahl 

„vo n Bestimmungen auszuführen gestattet, eine etwaige 

„Unsicherheit also leicht durch eine grössere Versuchs-

„zahl beseitigt werden kann." 

Om tot een voorschrift te geraken, dat aan dc boven-

omschreven vcreischten voldoet, zal het noodig zijn een 

groot aantal proeven te nemen, welke met de meeste 

zorg en nauwkeurigheid moeten geschieden. 

e naaldproef zal echter  altij d slechts als vergelijkende 

proef kunnen worden aangewend; het vaststellen van 

voorschriften of normen voor  andere proeven met mortel-

materialen achten wij  even nuttig als eene verbetering 

der  naaldproef. 

e deze regelen bijdragen tot eene gewenschte 

oplossing van deze gewichtige zaak ! 
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E EENE G VA N VOO  ET E N 

VOO T N N V A X E N

, E S Ol ' T

E . 

d men nu nog meerdere lager  gelegene ver-

diepingen, dan zouden wij  ter  bepaling van de muurdikt e 

op dezelfde wijze voortgaan. t het gebouw eene 

kelderverdieping, dan moet de berekening der  muur-

dikt e naar  andere beginselen geregeld worden ; en hoe-

wel wij  eerst later  bij  de behandeling der  wal- of kaai-

muren dit onderwerp meer  bizonder  zullen behandelen 

gaan wij  voorloopig van het daar  voorkomende gebruik 

maken. 

 Stellen wij  dat aan den muur der  benedenste 

verdieping de dikte van twee steenen gegeven werd, 

dus van . t gewicht van den muur is dan 

 X  X ,  of . Om nu tc bepalen op welk 

punt van de muurdikt e wij  moeten rekenen dat de druk 

van dit gewicht wordt uitgeoefend, hebben wij  de dikte 

 te vermenigvuldigen met  gevende  en tli t 

product te deelen op  gevende  Wij  vinden 

voor  quotient t van de halve muurdikt e  aftrek-

kende behouden wij  en op . uit den buiten-

kant van den muur  ligt dus het gevraagde punt. Vol-

gen wij  nu de vroeger gegevene voorschriften en den-

ken wij  ons de balken ook nu . in den muur te 

liggen, dan hebben wij  en 

dit product te deelen door  of

door  het quotient is nagenoeg  zoodat, 

daar het i van  circa  is, de muurdikt e in dit 

opzicht op zeer  weinig na aan de theorie voldoet. 

Vermenigvuldigen wij  met  dan vinden wij 

 en daar de drukkin g  is, heeft de muur 

eigenlijk te weinig dikte en is de zekerheid onge-

veer in plaats van ' a. t verschil is niet groot, 

maar  toch ligt daarin het bewijs, dat de meerdere muur-

dikt e hier  eene volstrekte noodzakelijkheid is zal men 

op voldoende soliditeit kunnen rekenen. n vele geval-

len welke dagelijks voorkomen zien wij  dergelijke 

muren van niet meer dan l i steen dikte; er  zijn zelfs 

voorbeelden waarbij  gebouwen van drie verdiepingen, 

hoewel dan wat minder  hoog, een benedenmuur van l i , 

en hooger, van  steen dikte hebben. r  zal bij  deze 

wel niet eene dadelijke instorting dreigen, doch zij  zijn 

stellig insolide omdat de muren een te klein veelvoud 

van zekerheid hebben. Gaan wij  nu verder en onder-

stellen wij , dat nu benedenwaarts een kelderverdieping 

volgt, waarvan wij  de hoogte stellen op , aan-

nemende dat de begane grond van het parterr e  d . 

boven den beganen grond buiten het gebouw ligt, zoo-

dat de muur  over de hoogte van . aan aarddruk 

onderworpen is. Wij  denken ons den muur ter  dikte-

van  steen, tot op circa l i c . beneden den 

beganen buitengrond en dat daar  aan den muur de dikte 

van  steenen gegeven wordt, waardoor men dan, naar 

buiten 5 steen versnijdende, gelegenheid geeft tot onder-

Steuning van een plint van gehouwen steen, hetwelk 

wij  echter  als een eenvoudige muurbekleeding beschou-

wen. Stellen wij  verder, dat de kelderverdieping afge-

dekt is met ijzeren balken en steekgewelfjes, dat deze 

eene spanning van  hebben, dat dc helft der  vloer-

belastingen op de muren druk t en dat de ijzeren balken 

nu  c  in den muur  steken. Wij  nemen nu aan, dat 

ter  hoogte van den beganen buitengrond de muur de 

dikt e van  steenen heeft. t gewicht van den muur 

tusschen de hoogte van den beganen grond binnen en 

buiten het gebouw, is, dezen muur mede ook  steenen 

dik rekenende, per  strekkende . nagenoeg . 

en wij  kunnen zonder  belangrijke afwijkin g aanne-

men, dat dit gewicht op het midden der  muurdikt e 

werkt. Berekenen wij  naar  aanleiding van hetgeen wij 

in ons opstel in het eerste deel van tli t tijdschrif t hier-

omtrent als voorschrift gaven, de belasting op de ijzeren 

balken; deze op . afstand stellende, vinden 

wij  daarvoor met inbegrip der  gewone vloerbelasting 

circa , waarvan dan op den muur . 

drukt : zijnde per  strekkende . nagenoeg . 

e drukkin g werkt nu op . van den binnen 

kant van tien muur, welke kant nu in aanmerking komt 

om rekening te houden van den aarddruk welke tien 

muur uit den aard der  zaak binnenwaarts tracht over 

te zetten. Wij  hebben uit het voorgaande gezien, tlat de 

druk der  belastingen op den muur ter  hoogte van den 

beganen grond binnenwaarts . was, en dat deze 



daarop . uit den buitenkant werkte. Trekken wij  nu 

van  deze  af, dan behouden wij  voor  den 

afstand waarop die drukkin g van den binnenkant afkan 

gerekend worden te werken. Wij  vonden voor  het muur-

gewicht tusschen den beganen grond binnen en buiten, 

. e op het midden van den muur  werkende, is 

de afstand van den binnenkant ,5  Wij  hebben, 

om te bepalen hoever  wij  de gezamenlijke werking van 

de nu aangegeven lasten moeten rekenen te werken, 

op den grondmuur  van den beganen grond buiten, de 

. 5 
volgende becijfering: --, , of 

 -t- 1

gevende circa . Vermenigvuldigen wij 

 met  dan vinden wij  en daarna de druk 

 is moeten wij  den muur  op deze hoogte als voldoende 

beschouwen. Wij  dienen nu echter  ook nog te onder-

zoeken of ile muur  tusschen de beide begane gronden 

eene voeldoende dikte heeft; en wij  zullen op dc mede-

werking van het plint , wanneer  dit wordt gesteld, niet 

mogen rekenen. Wij  vonden  werkende op den af-

stand  en ten gevolge van den druk der  dekking 

van de kelderverdieping . op den afstand van 33 

. uit den buitenkant. Wij  hebben dan

+ 33X117 of  Wij  deelen dit door  en 

vinden dan circa  Nu is  en aange-

zien de bestaande druk 1  is, mogen wij  den muur  als 

slechts ter  nauwernood voldoende beschouwen zonder 

het plint van gehouwen steen mede te rekenen. Wij 

zouden in dit geval, wanneer  namelijk het plint uit pla-

ten bestaat, verkiezen de muren wederzijds een kwart-

steen te versnijden, waarbij  de bestaanbaarheid zal winnen. 

Wi j  zijn dus genaderd tot de bepaling van den grond-

of keldermuur. e heeft de hoogte van . e 

bovendikte is 55 . en wanneer  wij  ter  halve hoogte 

eene versnijding van i steen buitenwaarts aanbrengen, 

dan bestaat de muur  uit twee banketten, elk hoog , 

het bovenste dik 55 . het onderste dik . Om 

nu te onderzoeken of met deze afmetingen de muur 

voldoende bestaanbaar  is slaan wij  wederom den teeken-
kunstigen weg in. Wij  hebben in fig.  op \ der  ware 

grootte, het profi l van den muur geteekend : A B C

E F. Wij  trekken de lij n C F en hebben dan het 

profi l A B C F, hetwelk wij  in de plaats van het 

eerstgenoemde nemen; en dit kan geschieden, eens-

deels omdat de inhouden van beide profillen gelijk 

zijn en de vormverandering geen beteckenenden invloed 

op de bestaanbaarheid van den muur heeft. t was | 

eene gemakkelijke herleiding van het profil , met het 

doel aan de achterzijde eene rechte grenslijn te ge-

ven, doordien wij  de versnijding juist ter  halve hoogte 

namen. Niet zoo gemakkelijk is dit wanneer  de ver-

snijdingen ongelijke hoogte hebben. Wij  zullen in 

dit geval aannemen, dat men de onderbreedte of dikte-

wil aanhouden en de bovendikte wil veranderen. t 

zoude wederom langs den teekenkunstigen weg kunnen 

geschieden doch wij  geven hier, om der  wille van de 

eenvoudigheid, de voorkeur  aan dien der  becijfering. 

Stellen wij , dat dc bovendikte wederom 55 . en de 

benedendikte 66 . was, dat de hoogte van het bo-

venste banket was 13 en die van het benedenste . 

Wi j  vinden nu de gewijzigde bovendikte door  de be-

staande, met de hoogte van het bovenste banket te ver-

menigvuldigen. n wij  nu in , dan hebben 

wij  hiervoor  2x5, ' 3 gevende  Wij  nemen nu 

verder  het verschil der  hoogte van de banketten en ver-

menigvuldigen dit met de benedendikte. gevende in ons 

geval 6,6  of 6  d. i. t laatste getal 

trekken wij  van de gevondene  af, dus  26,6 

of e moeten wij  nu door  de totale hoogte 

 deelen, en wij  vintien dan  Nemen wij  dus in fig.

zijnde een teekening van het profi l met dergelijke onge-

lijk e banketten, B C gelijk aan , gemeten naar  de 

schaal waarop het profi l geteekend is, en trekken wij  C F, 

dan hebben wij  de nu verlangde rechtlijnig e achterkant. 

Wi j  hernemen nu het profi l van fig. 7. c lij n G , door  C 

getrokken, geeft de helling aan van het terrein buiten 

het gebouw. Wij  verlengen A F en zetten op deze-

naar  willekeur, 5 gelijke deelen uit, in de fig. met 

, 2, enz. aangegeven. r  het laatste deelpunt 5 

brengen wij  eene loodlijn en nemen daarop  van de 

uitgezette deelen. t bovenste deelpunt vereenigen wij 

met F door  eene rechte lijn . e lij n geeft nu aan, naar 

welke helling de grond zoude afschuiven wanneer  deze-

niet door  den muur  hierin belet wertl. Wij  zouden nu 

de gevonden hellingslijn moeten doortrekken tot de snij-

ding met G A. Vervaardigt men de teekening in het 

groot, dan zal dit kunnen geschieden, en wij  raden 

aan dit te doen bij  de toepassing, cn het muurprofii l 

op geen mindere schaal tlan die van  a 5 te teekenen. 

n kan echter  ook den weg volgen welke wij  met 

onze figuur  ter  besparing van ruimte, hebben ingeslagen ; 

doch de uitkomst is dan stellig minder  zeker. Wij  heb-

ben dan de lij n F.  in 5 deelen gedeeld en C J gelijk 

aan zoodanig deel genomen. Uit J hebben wij  de lij n 

J  evenwijdig aan de gevondene helling getrokken. 

Wi j  moeten nu een lij n trekken die met  J. bij  J een 

hoek maakt, gelijk aan het dubbel van dien welke 

de helling met den horizon geeft. Wij  beschrijven 

daartoe uit F met eene willekeurige straal een cirkel-

boogje  Uit J trekken wij  horizontaal en uit J 

met dezelfde straal een boogje welke F B in  zal snij-

den. Wij  nemen nu de boog </  gelijk aan het dubbel 

van 1*  en trekken vervolgens door  de punten J en * 

eene lijn , welke G  in  zal snijden. Wij  beschrijven 

nu op  een halven cirkel. Uit C brengen wij  een 

loodlij n op G . e zal dien halven cirkel in  snij-

den. Wij  trekken nu  en brengen de lengte van 

deze door  een cirkelboog op G van  naar

over; trekken dan J  en nu J ' uit F evenwijdig 

aan J , gevende zoo dit op de teekening kan vallen 

het punt . Wij  laten nu uit  een loodlijn op den 

achter  muurkant C F vallen, gevende het punt N Uit 

 beschrijven wij  met  N een cirkelboog, welke 

de lij n tloor  en J getrokken in (j  snijdt. r  Q wordt nu 

Q P evenwijdig aan C. getrokken, gevende op G  het 

punt r '  trekken wij  eene evenwijdige aan J O, 

welke C F in Q zal snijden. r  Q de lij n  S even-

wijdi g aan G  getrokken, geeft op  J het snijpunt . 

t trekken wij  wederom  F evenwijdig aan  J en 

dan door  F een lij n evenwijdig naar , en deze wordt 

door  dc laatstgenoemde evenwijdige in U gesneden. Wij 

trekken door  C en U eene rechte lijn , en door  F eene 

evenwijdige aan J  welke nu door  G W en U zal 

gesneden worden. Wij  verlengen nu B C naar  dc aard-

zijde en F A naar  tie tegenovergestelde en nemen C

gelijk aan F A en A gelijk  C B vervolgens trekken wij 

de lij n  B C in V en A F in W door  midden ge-

deeld zijnde, zal dc tloor  V en W getrokkene lij n V W 

de lij n /  in  snijden, en tli t punt // zal nu het 

zwaarte punt van het muurprofi l zijn. r  dit punt

wordt de vertikaal //  getrokken, vallende eenigszins 

terzijde van V. n ons geval en tie meeste van denzelfden 

aard zal het geen groot verschil geven, wanneer  wij 

veronderstellen dat ; en W in dezelfde vertikaal vielen. 

Wi j  deelen nu F B in drie gelijke deelen, gevende voor 

het eerste deelpunt van beneden af gerekend het punt X . 

r  X trekken wij  X/ '  loodrecht op C F en maken bij  X 

aan X een hoek / X  gelijk aan den hoek welke 

J met J maakt. Wij  vinden dan de lij n / X , waardoor 

bij  verlenging het snijpunt J met de vertikaal door

getrokken, verkregen wordt. Wij  vonden voor  de be-

lasting van het boven B C gelegene, , werkende 

op het midden of ten minste nagenoeg, het midden 

van B T. Tellen wij  tlan hierbij  het gewicht van den 

grondmuur, waarvoor  wij  ^ ' X 2,2X1,8 of nabij 

. vinden, dan geeft dit te zamen  Wij 

meten nu de lengte F B en vinden daarvoor ; 

vervolgens ook F U, lang ; hiervan is de helft 

. Vermenigvuldigen wij  deze met de lengte van  F 

of  dan hebben wij  Nemen wij  nu aan dat ld . 

. weegt, dan vermenigvuldigen wij  wederom 

met  en vinden dan nagenoeg  ; dit is nu het gewicht 

van de aardmassa welke wij  als drukkin g in de richtin g 

X J in rekening te brengen hebben. c verhouding 

^ kan men nu zonder  belangrijke fout herleiden tot— 

Nemen wij  nu op de vertikaal van J tot/>,  gelijke 

deelen en op het verlengde van X , J n gelijk zulk 

een deel; construeeren wij  vervolgens het parallogram 

J  en trekken wij  daarin de diagonaal J  dan 

zal deze A F in Z snijden. n wij  nu A Z, dan 

vinden wij  circa . en daar  dit meer  dan — van 

 d  is, voldoen de muurafmetingen aan de theorie. 

Vermenigvuldigen wij  met  dan hebben wij

en de drukkin g  gevonden zijnde, blijk t ook nu de 

bestaanbaarheid van den muur. 

 Wanneer  wij , anders dan in het gegeven voorbeeld, 

het snijpunt van F  met G  kunnen vinden, dan is 

het beter  dit in de plaats van  te bezigen, omdat, 

op dit punt  dezelfde constructie toepassende, dadelijk 

het punt U, en niet door  verlengen van  U wortl t 

gevonden. t verlengen geeft iets onzekers in het 

bepalen van tlat punt U en daarom moeten wij  bij  de 

toepassing het teekenen op groote schaal, aanbevelen. 

Wanneer  wij  nu  verwisselen met het snijpunt van 

F  en G  en ook  met , dan hebben wij , bij 

tic verdere constructie, van deze punten uitgaande, een-

voudig te volgen wat wij  aangaande het gebruik der 

punten  cn  hebben voorgeschreven om dadelijk met 

meerdere zekerheid het punt U te vinden. 

27. Wij  stelden voor  de afschuivings helling eene 
richting , welke men voor  die van gewoonlijk voor-

komende grondsoorten kan houden, in enkele gevallen 

kan men gronden hebben welke eene flauwere hel-

ling aannemen, en hierop moet wel degelijk gelet 

worden. Alen boude ook vooral de veranderingen van 

toestand welke de gronden kunnen ondergaan in het 

oog. n sommige gevallen kan het rijzen cn dalen van 

het grondwater  een belangrijke invloed op dien toestand 

hebben, en dit is in zonderheid het geval wanneer  de 

grondmuur zich gedeeltelijk beneden den laagstelt — 

en boven den hoogsten stand uitstrekt ; zoodat de graad 

van vochtigheid hier  veranderlij k is ; en daar  nu zoowel 

het gewicht der  aanaarding als dc afschuivingshelling 

hierbij  telkens veranderen, is het noodzakelijk om 

rekening te houden van de gevallen waarbij  de muur 

tic zwaarste afmetingen zal moeten hebben. t is 

niet mogelijk hieromtrent geheel bepaalde voorschriften 

te geven, intusschen moet men opmerken, dat de 

meest slappe gronden het sterkste aan dergelijke veran-

deringen onderheven zijn, en men dus in dergelijke 

gevallen tot de aanaarding zware grondsoorten moet 

bezigen. Vooral lette men hierop bij  het bouwen op 

onze rivierzoomen, waar  de hooge of lage waterstand 

geruimen tij d kan aanhouden cn de hier  bedoelde ver-

schijnselen zich meer  zullen vertoonen, dan waar  het 

hooge water  een gevolg is van een tijdelijke n stormvloed. 

t de bodem der  kelderverdieping beneden het 

! hoogste grondwater  en moet dus die verdieping kunst-

matig waterdicht gemaakt worden, dan is het een vol-

strekte noodzakelijkheid de grond- of rompmuren sterk 

genoeg te maken. k zoude voorbeelden kunnen aan-

halen, waarbij  kelders die een geruimen tij d werkelijk 

waterdicht waren, later  ophielden dit te zijn ; en hiervoor 

waren geene andere oorzaken te vinden dan de aan-

gehaalde verschijnselen.  is vooral in die gevallen 

noodzakelijk, niet overdreven spaarzaam te zijn en op 

geene steilere afschuivingshellingen te rekenen dan die 

welke wij  aangaven. e mogen wij  echter, ook in de 

gevallen dat men eene stevige grondspecie voor  de aan-

aarding bezigt, volkomen voldoende achten. 

28. t behandelde en tloor  een voorbeeld toegelichte, 

doelde op een muur welke slechts van eene zijde-

balken en bekapping te dragen had. j  onze bouw-

werken ontmoeten wij  herhaaldelijk gevallen waarbij 

zulke muur  gemeenschappelijk is. Zij n nu beiden de 

gebouwen van dezelfde afmetingen en wordt dus tie 

gemeenschappelijke muur  in zekeren zin eene scheidings-

muur, dan kunnen wij  tic afmetingen vinden volgens 
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hetgeen wij daaromtrent voorschreven; alleen merken 

wij  op, dat bij  het bestaan van een tusschengoot, de 

drukkin g der  wederzijdsche bekappingen moeten geacht 

worden op het midden van den muur te vallen. Eenigs-
zins anders wordt het dikwijl s voorkomende geval, dat 

het eene gebouw hooger dan het andere is opgetrokken. 

Wij  moeten hier  letten op twee bijzondere gevallen 

t eerste, dat tic muur, voor  zoover  deze gemeen-

schappelijk is, een meerdere dikte heeft dan hooger, 

waarbij  zij  eigenlijk tot het hoogere gebouw alleen 

behoort. n berekent nu naar  aanleiding van het 

voorgeschrevene de muurdikt c voor  dat hoogere gedeelte. 

e muurplaat van het lagere gebouw draagt in dit 

geval  ilc muurvciv.waring en wij  kunnen aannemen, 

dat tic dakbelasting  het midden dier  verzwaring 

neerkomt. Wij  hebben uit het vorige de belasting op 

het bovenvlak van den zwaarderen muur  gevonden en 

wij  kunnen volgens de voorschriften het punt bepalen, 

waar de gezamenlijke belasting neerkomt. Wij  ver-

volgen nu stuks gewijze de bepaling tier  afmetingen 

van de muren van balklaag tot balklaag, zooals deze 

zich opvolgen, en komen dan tot het gewenschte resultaat. 

 tweede geval is dat, waarbij  de muur, ter  hoogte-

van tie muurplaat bij  het lagere gebouw, geene verzwa-

rin g heeft. n dit geval wordt dikwijl s tic muurplaat 

van tlit over de balklaag  en valt dan tic druk 

door tic tlaklast voortgebracht op het midden dier  plaat. 

t men nu het punt bepaald, waarop ter  hoogte van 

die benedenplaat tic drukkin g van het hooger  opgaande 

op den muur  neerkomt, dan vermenigvuldigt men de 

grootte van dien druk met zijn afstand tot den binnen-

kant van tien muur, gerekend naar het hooger op-

gaande gebouw; vervolgens  tic tlaklast met den 

afstand van het midden der  lagere plaat tot dien zelfden 

kant en eindelijk nog het midden van de einden, met welke 

tic balken, waarop tlie plaat draagt in den muur  liggen, even-

eens tot dien zelfden kant met de balklast. e producten 

tellen wij  te zamen en deelen tic som door  tlie tier  geza-

menlijke drukkingen. Wij  krijgen dan den afstand waarop 

die gezamenlijke drukkingen van tien genoemden kant 

moeten gerekend worden te werken. Trekken wij  nu 

tleze van de totale muurdikt e af dan hebben wij  alles 

tot het voorgaande teruggebracht. Wij  merken hierbij 

ten overvloede o]), tlat wij  alles naar den buitenmuur-

kant van het hoogere opgaande gebouw rekenen. 

t is onmogelijk alle bizondere gevallen na 

te gaan, doch wij  vertrouwen dat men deze, naar  aan-

leiding van het gegevene, ook zonder  nadere toelichting 

zal kunnen behandelen. Wij  meenen daarom van deze 

muren te kunnen afstappen om over te gaan tot tlie, 

welke geen dak of balklasten. of de eerste alleen te 

dragen hebben. 

 Wij  nemen voor  tleze wederom de behandeling 

van het bepaalde voorbeeld, en kiezen daartoe den 

gevelmuur van het gebouw waarop wij  voorschrif-

ten van S 23 enz. toepasten. Wij  hebben hier  eene 

breedte van  bij  eene  van  d . e 

borstweeringsmuur  stellen wij  wederom hoog , 

dik  d  Wij  hebben dan op den bovenkant van 

den gevelmuur, ter  hoogte van de balklaag, een druk van 

, werkende uit tien buitenkant op eenen afstand 

van , . Wij  veronderstellen tlat de kap van vol-

doende constructie is om ook de borstweeringshoogte 

van tien gevel te mogen aannemen in denzelfden toe-

Stand van de overige borstweringsmuren te verkeeren, 

en tevens, dat de gevel voldoende verankerd is  den 

invloed van zijdelingsche werkingen buiten rekening te 

kunnen laten. Stellen wij  nu tien gevelmuur ter  hoogte 

der bovenste verdieping, dik 3 . alzoo l i steen, en 

hierbij  nog, dat de strijkbal k op eene binnenwaartsche 

versnijding van * steen draagt. Op deze versnijding druk t 

dan de helft van het gewicht der  belasting van een zol-

dervak, alzoo . n wij  dit getal door

dan vinden wij  voor  dien druk per  strekkende . circa 

. e werkt op 5.5 c  van den binnenkant van 

den muur en alzoo op ,5 . van den buitenkant. t 

gewicht van den muur is nu  gevende 

ongeveer . e afstand waarop wij  moeten rekenen 

dat tli t gewicht uit tien buitenkant werkt is ,5 en 

wij  hebben alzoo  te deelen op , 5 +
X ,5 of op t quotient geeft ongeveer . 

of . t besluiten wij , dat de muur  veilig 

. kan dragen en dus voldoende sterk is. 

n wij  steen ' dikte genomen, dan zoude de 

strijkbal k langs den muur, en niet op dezen vallen. t 

gewicht van den muur was in dit geval  of 

circa . Om nu te bepalen op welken afstand uit 

den buitenkant dit gewicht werkt, moet  gedeeld 

worden op 37X11. t quotient geeft 5,1 en tlie 

afstand is alzoo 5  c  uit het midden en this 5  uit 

den buitenkant. Wij  hebben nu  te 

deelen door t quotient is dan  Ver-

menigvuldigen wij  nu  met  dan vintien wij 

 en daar dit meer dan  is, mogen wij  ook bij 

deze dikte den muur nog voldoende achten, en zoude 

men daaraan die dikte kunnen geven ingeval die gevel 

naar de oostelijke windstreken gekeerd stond. 

e volgende verdiepingshoogte . zijnde, zal 

wanneer wij  ook nu nog de dikte van  steen aanhou-

den een gewicht hebben van  of circa 158 

. Om te bepalen op welken afstand tli t gewicht moet 

gerekend worden te werken, hebben wij  te deelen 

door  gevende 5,5 . t van . aftrekkende, 

behouden wij  voor  tien gevraagden afstand uit den buiten-

kant 5,5 . Wij  hebben nu , 5 te dee-

len door  of t geeft ongeveer  5 c  of 

0,5 . Vermenigvuldigen wij  nu ,5 met  dan vinden 

wij  300, endaar dit minder dan  is zal hieruit blijken 

dat de muur bij  steen dikte te dun is. 

Nemen wij  l i steen, dan is het muurgewicht

of circa . Wij  nemen wederom  en deelen 

dit op , 5. t quotient geeft circa 5  c

t van ,5 aftrekkende behouden wij  voor den 

afstand uit den buitenkant  Nemen wij  nu aan, dat 

bij  de onmiddelijk hoogere verdieping de dikte eveneens 

 steen was, dan hadden wij  5 +  te 

deelen door t quotient geeft circa . 

en dus 0 . e 600 malen nemende geeft

e totale druk is  en de muur is alzoo bij  listeen 

dikt e bestaanbaar. 

e nu volgende lagere verdieping is hoog . 

Stellen wij  den muur  daar  wederom  i steen dik, dan 

is zijn gewicht  of  kg. Om het punt te 

bepalen waarop dit gewicht werkt hebben wij

te deelen door t quotient is  en dit van 

 aftrekkende hebben wij  Wij  moeten nu verder 

+257X10  deelen door t quotient 

geeft zeer  nabij . of  0 . e met  ver-

menigvuldigende hebben wij  en daar  dit minder  dan 

de gezamenlijke drukkin g of  is, zal tie dikte van 

l t steen te gering zijn, en op  steenen moeten gesteld 

worden. 

Wi j  zouden nu den muur der  kelderverdieping te 

berekenen hebben, doch hebben hiertoe eenvoudig het 

daaromtrent in §  voorgeschrevene te volgen. Wij 

zullen het daar  behandelde niet herhalen en er  alleen 

op wijzen, dat wij  hier  met eenige veranderde getallen-

waarden te doen hebben welke men bij  een goed begrip 

der zaak gemakkelijk in rekening zal kunnen brengen. 

 Vergelijken wij  het door ons voorgeschrevene bij 

hetgeen wij  in werkelijkheid zien uitvoeren, dan schijnen 

onze voorschriften, hoewel wij  reeds belangrijk op de 

strenge eischen der  theorie toegaven, nog te veel te 

vorderen. Wij  erkennen, en de ondervinding leert dit, 

dat ook met minder de bestaanbaarheid blijkt ; doch die 

zelfde ondervinding leert ook, dat bij  eene mindere zorg-

vuldige behandeling van het metselwerk bij  die eigenlijk-

te geringe afmetingen, dadelijk ongelukken zijn gevolgd ; 

en hierom meenen wij  met volle recht te mogen volhouden, 

dat wij , om de degelijke bestaanbaarheid buiten twijfel 

te stellen, volstrekt niet te ver  gegaan te zijn. Verder 

gingen wij  van het beginsel uit, dat de muren door 

koppelingen en verankeringen tegen allen invloed van 

zijdelingsche drukkingen waren verzekerd, zonder  welke 

voorzorgen op de uitkomsten met geene zekerheid zoude 

te rekenen zijn. e balklagen moeten ook eene vol-

doende sterkte hebben, daar  anders op de muren zijde-

lingsche drukkingen kunnen ontstaan, waarvan geene 

rekening gehouden is, en welke door  de verankering niet 

volkomen worden opgeheven, zonder  dat wij  nog spreken 

van de hoogst nadeelige trillinge n uit de ongenoegzame 

stijfheid volgende. 

Brengt men spouwmuren aan, dan late men deze in de 

bepalingen der  muurdikten achterwege. t men vrij -

staande gebouwen, dan dient er  rekening gehouden te 

worden met den winddruk , en kan het noodig worden 

hierom de muren te verzwaren. n de meeste gevallen zal dit 

echter, wanneer de dikten slechts eenigszins ruim aan tic 

gestelde eischen voldoen, niet noodig zijn ; wel is zulks het 

geval wanneer de uitkomsten beneden die eischen blijven. 

Wi j  veronderstelden, dat de druk van de balken zich 

regelmatig over de muren verspreidt. Wij  mogen dit te 

 aannemen wanneer de balken betrekkelijk dichter 

bij  elkander  liggen, hoewel tic absolute waarheid hier 

niet bestaat, en hieruit volgt weder dat het veelvoud 

van zekerheid niet te klein moet genomen worden. 

e muren van magazijnen enz:, welke dikwijl s 

zwaar  belaste balken te dragen hebben, eischen nog eene 

bizondere behandeling. Stellen wij  zoodanig gebouw van 

O . wijdte. e zolders denke men belast te zijn 

met 800 . per a , uitgezonderd de dakzolder, waar-

van wij  de belasting op 500 . stellen. n de bal-

ken  c  van midden tot midden uit elkandei en 

denken wij  ons deze op het midden van de wijdt e van het 

gebouw ondersteund tloor  een onderslagsgcbint. Wij 

j  nemen verder aan, dat het gebouw 4 verdiepingen heeft 

[ hieronder die gelijkstraats mede rekenende. e hoogte-

van elk dezer  verdiepingen is , en stellen wij , 

dat de drukkin g van de kap per . muurlengte 75 

g bedraagt, werkende op de muur op  c  uit'den 

buitenkant, waarbij  wij  dan tie dikte van de borstwee-

ringsmuur op li  steen stellen. e balken welke kap-

stijlen te dragen hebben nemen wij  aan door  tegen de 

muur geplaatste stijlen bizonder  ondersteund te zijn, 

terwij l alle voorzorgen zijn genomen waardoor  nadeelige 

schokken, ten gevolge van ongelijkmatige belastingen enz : 

onschadelijk zijn gemaakt; en nu kan de druk door de 

kapstijlen voortgebracht, buiten rekening blijven. 

e belasting op de bovenste balklaag zullen wij 

vinden voor  ieder  balk te zijn 2500 . Wij  kunnen 

nu aannemen, dat hiervan i op het moergebint en i>,, 

op elk der  muren drukt . e druk zal nu, vooral bij 

de muren der  lagere verdiepingen, voortbrengen, dat 

de gezamenlijke druk welke tic muren te lijden hebben 

meer  naar den binnen- dan naar  den buitenkant van den 

muur werkt; en zoolang dit niet volkomen zeker kan 

uitgemaakt worden, moeten wij  beide veronderstellin-

gen beurtelings aannemen, en daarvan die aanhouden 

welke de grootste muurdikt e vordert. Wij  merken nu 

nog op. dat het, vooral ten opzichte van dit laatste, 

te verkiezen is de balken niet als volkomen op het 

moergebint bevestigd te beschouwen, en dus aan te 

nemen, dat het moergebint A , en de muren elk / 5 van 

den balklast dragen. 

n ons geval hebben wij  dan voor den druk van een 

vak van den dakzolder op den muur X  2 5 °° °f 

nagenoeg 550 , gevende per e d  1 to . 

Nemen wij  nu aan, dat dit gewicht op 1 1 . uit den 

binnenkant van den muur  werkt, en tevens dat de muur-

dikt e der  bovenste verdieping . is, t muurge-

wicht is dan  3X1,8 of circa 178 . n wij 

nu  of 188,8 op 30x16,5 of 495 dan vinden wij 

voor  quotient . en dit van ,5, aftrekkende is 

tie rest 12,2, op welken afstand uit tien muurkant dit 

muurgewicht nu moet gerekend worden te werken. 

Nemen wij  ten opzichte van de t 75x8+178 

, 6 + [ 10X22 en deelen wij  dit door  75+178 t  10, dan 

vinden wij  circa n wij  op tien binnenkant van 

den muur dan hebben wij  75x25 + 178x12,64-110x11 

te deelen tloor +178+110. liet quotient is nagenoeg 

14 doch nu iets grooter, weshalve wij  tic gezamenlijke 

drukkin g op 14 . uit den buitenkant stellen. e 

, 



drukkin g is 363 , en daar  de muur  1,4x600 kan 

dragen blijk t de dikte van \i steen voldoende. 

Tot de volgende lagere verdieping overgaande /uilen 

wij  deze aanvankelijk wederom stellen 1 i steen dik te 

zijn. e totale belasting van een doorgaand zoldervak 

is nu 4000 , en 5^X4000 is 875 . en dus per 

. muurlengte 175 . t muurgewricht is 178 , 

en werkt op 12, 6 c  uit een der  beide muurkanten. 

Wi j hebben nu 363x144-178x12,64-175x11 te deelen 

door  363+1784-175. t quotient geeft circa 12 en 

wanneer  wij  nu 1,2 vermenigvuldigen met 600 dan 

vinden wij  720. e druk was nu tc zamen 716 . 

en hieruit blijk t dat dc dikte van 1 i steen hier  vol-

doende is. t is niet noodig hierbij  het punt, waarop 

de gezamenlijke druk neerkomt, nogmaals te bereke-

nen. Viel dit verder, dan vordert de voorzichtigheid hier 

het kleinere te nemen. Wij  achten voor  dergelijke zwaar-

belaste gebouwen dc uitkomsten, welke zoo dicht bij 

het absoluut noodige komen altij d voor  de toepassing 

gewaagd te zijn, en zouden verkiezen den muur  in 

dergelijke gevallen zwaarder  te nemen. 

Wi j moeten dan den muur  van deze verdieping de 

dikt e van 2 steenen geven, en hebben nu voor  het 

muurgewicht 30x4, 4X1,8 gevende ongeveer  238 . 

n wij  30x22 door  36x44 dan vinden wij  voor 

den afstand waarop wij  moeten rekenen dat dit gewicht 

uit den kant van den muur  werkt ongeveer  17,8 . 

Wi j  hebben wederom, 363x14+283x17.8+875x11 te 

deelen door  363 + 283+875. t quotient is 14,7, en 

daar  14,7x600=882 is, zien wij  dat de dikte van 2 stee-

nen voldoende is. 

32. Wij  zullen de muurdikt e der  lager  volgende 

verdiepingen niet verder  bepalen, omdat wij  meenen het 

noodige tot handleiding gegeven te hebben. Wij  meenen 

dit zelfde ook ten aanzien der  niet rechtstreeks belaste 

muren. 

33. r  blijven thans nog ter  behandeling over, de 

gevelmuren welke bij  de afdekking der  gebouwen met 

zadeldaken tot afsluiting voor  de voor- en achterein-

den van deze dienen. 

Wi j kunnen aannemen, dat bij  een goede construc-

tie die gevels voldoende met het kapwerk verbon-

den zijn om ook aan te nemen, dat zij  alleen hun eigen 

gewicht te dragen hebben, en dat door  den steun welke 

zij  in de spanten vinden het punt waarop dat eigen 

gewicht werkt, in het midden der  muurdikt e ligt. 

Staan deze gevels op het westen, dan zal dc dikte van 

* steen in ieder  geval noodig zijn; en slechts wanneer 

zij  naar  het oosten gekeerd staan zal bij  een zorgvul-

dige uitvoering  steen dikte voldoende kunnen wezen; 

wij  zullen deze dikte doorgaans als genoegzaam voor 

deze gevelmuren kunnen houden. n geval echter 

toestellen tot het opheischen van zware lasten in derge-

lijk e gevels voorkomen, en deze geheel of gedeelte-

lij k den druk van die lasten te weerstaan hebben, 

kan er  sprake van zijn om die gevelmuren een meer-

dere dikte tc geven. n de meeste gevallen zal hiertoe 

alleen eene verzwaring van het middengedeelte noodig 

zijn, welke wij  dan bij  gebouwen, voor  den opslag 

van zware goederen bestemd, over  de geheele hoogte 

der gevelmuren zouden doen doorloopen. e ver-

zwaring zal in de meeste gevallen wel niet meer 

dan i steen behoeven te zijn, en heeft men nu 

benedenwaarts eene meerdere dikte bij  den gevel-

muur, dan kan men die verzwaring op de binnenwaarts 

inspringende versnijding doen rusten. Wij  meenen die 

verzwaring ter  weerszijden der  luiken of vensters de 

breedte van l tot 1,5  te moeten geven. Ook hier 

zouden wij  wederom in een bepaalde berekening van 

het al of niet genoegzame onzer  voorstelling kunnen 

treden, doch gelooven dit voor  de gevallen die wij  op 

het oog hebben niet noodig. 

34. e druk welke de hooge gevelmuren op den 

bovenkant van die der  bovenste verdiepingen voortbrengt 

is grooter  dan die van de daklast bij  het bestaan van 

eene borstwering en dakschild. m is het noodig 

dat wij  aanwijzen hoe voor  dit geval de e van 

den gevelmuur  moet bepaald worden. Wij  nemen hiertoe 

het voorbeeld van § 23 en veronderstellen, dat de steile 

gevel hierbij  de hoogte van 46 . heeft, welke, met 

de borstweeringshoogte vermeerderd eene totale hoogte 

van 53 . geeft. e hoogte is over  de geheele breedte 

van het gebouw niet dezelfde en bestaat alleen in het 

midden. e voorzichtigheid vordert nu, dat wij  de last, 

op den muur  drukkende per . lengte rekenende, 

aannemen dat deze een doorgaande hoogte van 53 . 

heeft. t muurgewicht is dan, wanneer  wij  den 

topgevel l i steen dik stellen, 53X3, 3X1,8 of 

nagenoeg 315 . per  strekkende . e druk 

werkt op het midden van den gevelmuur  der  bovenste 

verdieping. t gewicht van deze vonden wij  te 

zijn 220 . werkende op 11,5 . uit den buiten-

kant van den muur. Wij  hebben dan 220x11, 5 + 315X 

16.5 te deelen door  220 + 315 gelijk 9,7 c  of 0,97 . 

Vermenigvuldigen wij  nu deze met 600 dan hebben wij 

582 en de gezamenlijke druk 535 zijnde, blijk t hieruit 

de bestaanbaarheid van den gevel bij  li steen dikte. 

e verandering welke de druk op dezen muur heeft 

ondergaan, blijf t natuurlij k ook van invloed op den ge-

velmuur  der  volgende lagere verdiepingen, doch bij  een 

goed begrip van het voorgaande zal men zonder  be-

zwaar  de bererekening volgens de voorschriften kunnen 

voortzetten. 

d men met den gevelmuur  van 1 steen kunnen 

volstaan, dan zoude daaruit nog eerder  volgen, dat de 

dikt e van l i steen voor  den gevel der  bovenste verdie-

ping voldoende was. 

35. Wij  gaan nu over  tot het bepalen van den invloed 

welke de uitgespaarde openingen or. dc noodzakelijkheid 

van de al- of niet verzwaring der  muren kunnen heb-

ben. t is niet mogelijk hier  alle voorkomende geval-

len te behandelen, waarom wij  ons tot enkele moeten 

bepalen, vertrouwende daardoor  echter  het noodige te 

geven, om ook voor  die welke niet rechtstreeks be-

handeld zijn tot de gewenschte oplossing te geraken. 

 Stellen wij  nu een scheidingsmuur  dik l i steen 
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en daarin eene opening welke in den dag van het met-

selwerk eene wijdt e van 22 bij  eene hoogte van 11 . 

heeft. e verdiepingshoogte tot aan den t dei-

balken zij  32 d ; zoodat er  10 . hoogte blijf t tus-

schen den dag van het metselwerk en dien onderkant. 

Wij nemen nu aan, dat in die opening een kozijn is 

gesteld en dat over  die opening in den vorm van een 

t een spaarboog van 1 steen dikte is gesla-

gen, welks binnenwelflijn , de dagwijdte tot straal heeft. 

n fig.  is A B C  E de vorm en betrekkelijk e 

grootte der  uit tc sparen opening bovenwaarts door 

ilc boog A B C begrensd. F is het middelpunt van 

dien boog, en A  en C J zijn de voegen bij  de 

wortels van de boog. e hebben alzoo even als 

B  de hoogte of lengte van 22 . Trekken wij 

nu de n  en J . dan is A  B 
de oppervlakte van het metselwerk hetwelk dc halve 

boog met p van haar  eigen gewicht te n 
heeft; terwij l hierbij  nog komt de bizondere belasting 

der balken enz: zooals wij  ons deze over  ver-

spreid denken. 

Wi j moeten nu bepalen, 1=. het gewicht van het 

metselwerk A  B. 2°. zijn zwaartepunt en 3°. de 

over  verspreide bizondere belasting. Wij  ver-

oorloven ons ter  vereenvoudiging van het sub. l ° e i i 2 0 

genoemde eenige afwijkin g van dc strikt e waarheid, cn 

meenen, zoolang de ontlastingboog een flauw segment 

is, dit te mogen zonder  belangrijke invloed op de uit-

komst te geven. Wij  hebben fig. 9 op V20 der  w. g. 

geteekend en deze schaal is te klein om de wijze p 
de bepalingen hier  bedoeld berusten genoegzaam duidelijk 

aan te geven. s de fig. op J der  w. g. geteekend, dan is 

deze groot genoeg om geene hulp figuren zooals hier 

te behoeven. e genoemde afwijkin g is, dat wij  het metsel-

werk, hier  ter  sprake komende, door  de rechte lij n A  be-

d denken, n fig. 10 en 11 hebben wij  den vorm cn 

grootte van dit metselwerk op dubbele schaal, dat is op T

der w. g. gegeven. Wij  beginnen nu met de bepaling van 

den inhoud. e is de lij n A  getrokken en door 

 eene evenwijdige aan deze, gevende met het verlengde 

van B A het snijpunt a. e punten a en  door  eene 
n verecnigd hebbende, krijgen wij  een k 
 B welke nu met A  li denzelfden in-

houd heeft. n dezen vierhoek hebben wij  de diagonaal 

getrokken en uit de punten <r en  loodlijnen <i b 

en  c neergelaten. Wij  meten nu B  en vinden daar-

voor  tot de natuurlijk e grootte gebracht 10. 7 . Verder 

nieten wij  it b en  e. e eerste heeft de lengte van 

5,9 , de laatste van 5,1 . e te zamen tel-

lende hebben wij  1 1 . waarvan de helft 5,5 d . is. 

Wi j  vermenigvuldigen nu 5,5 met 10,7 en vinden dan 

nagenoeg 59 . e e nu 1,1 . zijnde is 

de inhoud van het k 59+1, of nagenoeg 65 ; 

het gewicht van den . metselwerk 1,8 . stellende, 
is dat van de genoemde hoeveelheid 117 . 

Om het t van dit k te vinden 

gebruiken wij  fig. 11. Wij  trekken  B cn deelen deze 
in d midden door. Ook  en  G n in en 

midden door  gedeeld en daarna  getrokken Wij 

nemen nu op  van  naar  / de helft van !

en van  na  de helft van , in tegengestelde 

richtin g uitgezet. n had ook elk ander  deel van

en  B hiertoe kunnen nemen. Wij  trekken verder 

de lij n /  welke  in  zal snijden. e lij n  B is 

in  midden door  gedeeld. a is A  getrokken cn 

daarop A  gelijk aan can A  genomen, Wij  ver-

eenigen nu dit punt  met het punt  en hebben dan 

de lij n waarin het zwaartepunt onzer  fig. moet liggen. 

Om nu nog eene tweede lij n te vinden, waarin dit 

punt moet gelegen zijn, trekken wij  / evenwijdig aan 

A B. Wij  deelen A li in  en  in // midden dom-, 

en trekken /// // Wij  nemen nu  / en 

 gelijk  A., trekken dan />  en vinden niet /> 

het snijpunt /', hetwelk nu het zwaartepunt van het 

trapezium A  /  is. Van het overblijvende trapezium 

 /  deelen wij  elk der  evenwijdige zijden

en / E, in  en  midden door. Wij  nemen nu

gelijk aan de helft van / , en  in tegengestelde 

richtin g gelijk aan de helft van . e rechte lij n 

door  en  getrokken, snijdt nu de lij n  in 7c'; en 

nu zijn r w de zwaartepunten van de beide genoemde 

trapezia. r  beide punten trekken wij  eindelijk een 

rechte lijn , welke de lij n door  en  getrokken in /. 

snijdt ; en '/. is dan het zwaartepunt van dc totale fig. 

Wi j trekken door  Z een vertikaal welke de lij n A C in 

 zal snijden. 

Wi j  keëren nu tot fig : 9 terug, cn deelen daarbij  B G 

in de punten 1 en 2 in drie gelijke deelen.  deze 

deelpunten trekken wij ,  als middelpunt gebruikende 

cirkelbogen, welke op A  punten 1 en 2 geven. 

Wij nemen op A C de lengte A  gelijk aan die van 

fig: , mits verkleind overeenkomstig  schalen waar-

naar  de figuren geteekend zijn. en trekken tlan tloor

een vertikaal, laten uit het punt 2 daarop tic loodlijn 

2 X vallen en trekken nog door  en 11 een rechtelijn. 

Wi j moeten nu de grootte hebben van  belasting, 

over  verspreid. Wij  stellen, dat de balken van

balklaag 55 c  van midden tot midden uit elkander 

liggen, en nemen aan tlat wij  met een woonhuis te 

doen hebben, zoodat volgens het voorgaande, de muur 

met 564 . belast is, welke wij  veronderstellen gelijk-

matig over  5,5 . verspreid tc zijn Wij  vinden nu 

 = 6,4 . cn  hier  bestaande belasting is tlan 
f'-" 55X564 of ongeveer  655 kg. Wij  vonden v  het 

muurgewicht 117 kg; en dus te zamen 655+117 of 

772 , waarvoor  wij  780 nemen of in het algemeen 

het naastbij  komende grootere tiental. 

Om nu in geen tc groote figuren te vervallen, stillen 

wij  10 . door  111  voor, en zetten op  ver-

tikaal door  van dit punt  O, 78 . uit. Wij 

construeeren nu het parallelogram  l't )  wij 

dan , daarbij  voor  ieder . 10 . nemende, en 

 eveneens, dan geven deze tic drukkingen aan

tic voeg A  en op tic topvoeg zoo deze bestond, uit-

geoefend. Wij  trekken vervolgens tloor  het midden ( J 

van A  de vertikaal Q S welke X  in F zal snij-
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den, en bepalen het gewicht van het gedeelte muur 

voorgesteld door  het trapezium A  S . Wij  meten 

hiervoor  11 S naar  de schaal der  teekening en vinden 

dan in w g ; terwij l wij  voor  de lengte van 

24x22 
A 1)  d  hebbende, den inhoud vinden door 

of  te vermenigvuldigen met de grootte van S , 

welke  d  is. t muurgewicht van A l i  S is dan 

 of circa  kg waarvoor  wij  stellen 50 kg. 

Wi j  nemen nu uit  op het verlengde van

stukken  '^''cnz . toten met 5"6", elk naardew.g. 

gelijk aan . Wij  hebben dan voor  het muurgewicht 

van elk deel  of  kg., en voor  de 

belasting van elk dier  deelen —X564, gevende  kg. 
53 

en dus aan eigen gewicht en belasting te zamen  kg. 

waarvoor  wij  stellen. Wij  hebben alzoo  U 

gelijk aan 33 c  genomen en U V horizontaal getrokken. 

e afstanden  enz: zijn allen midden door 

gedeeld, in de punten af, b' enz.: dus tot en met f. 

Op  Q is nu van  tot a"  uitgezet het gewicht 

van het muurgedeelte  S  A en dat van het ge-

deelte begrepen tusschen  en  '' , zoodat wij  daarvoor 

hebben  of  kg., en  a'.'  dan ook 

. genomen is. Nu zijn a' en a'/ door  eene 

rechte lij n vereenigd, en is alzoo op het verlengde van 

 het punt g verkregen r  g is de vertikaal g g.' 

getrokken en daarop uitgezet  kg. of

alzoo . a is b' g' getrokken. Op deze 

vertikaal is wederom 7  op  kg. alzoo  m

uitgezet, en daarna i '  h.' getrokken, waardoor  het punt 

i verkregen is. Op dezelfde wijze zijn de punten k en 1 

gevonden, door  telkens een bijvoeging van 33 , aan 

de lengte op de vertikalen uitgezet, te geven. Wij  maken 

nu gebruik van fig.  en hebben in deze figuur,  de 

door  lijnen voorgestelde belastingen en gewichten de 

helft van de lengte gegeven welke zij  zouden gehad hebben 

wanneer  wij  voor  de  kg. . genomen hadden, 

en dit kon zonder  bezwaar  geschieden. m is in 

deze figuur a b de helft van O P, of  N van fig. 9, 

genomen, en is van a tot c de helft van N O dier 

figuur  uitgezet. Nu is c d gelijk aan het gewicht van 

het muurgedeelte  A ü S, en dus 2 5 . geno-

men. e lengten d e, e f, g h, h i en i k hebben eik-

de betrekkelijk e grootte van  kg. n fig.  zijn nu 

de lijnen b c, p d enz: tot en met b k getrokken. n 

fig:  9 snijdt nu de loodlijn , door  het midden van S

gaande, de lij n N P in T. Uit dit punt T is evenwijdig 

aan b e van fig.  een lij n getrokken, gevende met 

 S het snijpunt a', en met de vertikaal door  g gaande 

het snijpunt a.'-'. r  a"  is een lij n getrokken even-

wijdi g aan b d van fig.  gevende met i '  het 

snijpunt b' en met de vertikaal door  h het snijpunt b" 

r  b."  is wederom een lij n getrokken evenwijdig aan 

b f van fig.  gevende met  het snijpunt c' en 

met de vertikaal door  i het snijpunt c". r  c"  is 

een evenwijdige lij n aan b g van fig.  getrokken, die met 

3' 3" het snijpunt d' en met de vertikaal door  k het 

snijpunt d"  geeft. r  d"  geeft de lij n evenwijdig met b h 

van fig 12 op dezelfde wijze de punten e' en e'/. r 

e"  geeft de evenwijdige met b i van fig. 1 2 de punten ff" , 

waarvan nu V' buiten het grondvlak- valt. r  f"  trekt 

men nu nog eene evenwijdige aan b k welke de verti-

kaal 6' 6" in h' f zal snijden. Wij  trokken nu door 

'. a', b', c'. d', e', f'  en h.' eene kromme lijn , welke 

de voortzetting van den druk in den muur  terzijde van de-

opening voorstelt. e lij n zal het grondvlak in W 

snijden, en de muur  zal nu geene verzwaring behoeven 

wanneer  het gedeelte W  van het grondvlak bij 

de aangenomen muurdikt e voldoenden weerstand heeft. 

e muur  was hoog 32 , en wij  vinden naar 

aanleiding van het voorgaande, dat wij  moeten aannemen 

het muurgewicht op . uit den buitenkant van den 

muur te werken Wij  stellen dat de belasting van den 

muur op J der  muurdikt e van af dien buitenkant ge-

rekend, haren druk uitoefent, en dus op ongeveer  4 . 

afstand. s nu bij  meting  W = 11,8 . gevonden, 

dan is het muurgewicht van 1 maal de lengte van  W, 

17,7, de lengte zijnde 17, 7 x  X 32 X , 8 of om-

streeks  120 kg. e druk van de belasting op dit ge-

deelte is LZZ. x 564 of ongeveer  1820 kg. t ge-
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wicht op 1 . van den buitenkant werkende en de 

druk op circa 4 , terwij l het gewicht van den 

boog met de belasting 780 kg. gesteld wordt op de 

halve muurdikt e cn dus op 5,5 . Wij  nemen dan naar 

aanleiding van het vroeger  behandelde 1 1 20 X 1 + 1820X 

4  780X5, 5, waaruit wij  vinden 12690. Wij  moeten 

deze uitkomst deelen door 20 -f- 1820 + 780 gevende 

3720. gevende, circa 3, 4 . Wij  nemen nu de helft 

van W of 5, 9 , vermenigvuldigen deze met 0,34 

en vervolgens met 600, gevende ruim 1200 ; en de belasting 

3720 zijnde, zien wij  hieruit ten duidelijkste dat die-

opening den muur  verzwakt, of in ieder  geval de zeker-

heid van het bestaanbare minder  maakt Ook moet er 

nog op gelet worden of de verkregen druklij n met de 

horizontale voegen, waar  ook genomen, zoodanigen hoek 

maakt, dat, wanneer  wij  door  het pnnt waar  die lij n de 

voeg snijdt, een vertikaal trekken, de hoek welke de 

druklij n met deze laatste maakt niet grooter  dan 300 

wordt. 

37. Wij  zullen bij  beproeving bevinden, dat wanneer 

wij  aan den boog meer  welving geven de kromme lij n 

der drukkin g een snijpunt geeft met de grondlij n hetwelk 

dichter  bij  den dag der  muuropening valt, waardoor  in 

vele gevallen de bestaanbaarheid niet beter  zal worden. 

 is dan ook in dergelijke gevallen voordeeliger  den 

boog flauw te nemen. t kan echter  wederom eene 

andere nadeelige omstandigheid volgen. s toch de opening 

bijvoorbeeld dicht bij  eenen muur geplaatst en loopt onze 

muur ter  andere zijde van dezen laatsten niet door, dan 

kan het gebeuren, dat de druklij n in den dam de-

grondlij n zelfs buiten dien laatsten muur  snijdt, en deze 

moet dan den boog helpen staande houden. r 

ontstaat op dien muur eenen zijdelingschcn druk , hetgeen 

vermeden moet worden. 
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Brengen wij  hier  den zamenhang van het metselwerk 

in rekening, dan zal deze kunnen gesteld worden op 

, X 17  g e v e n c i c 3 j - 9 4 W i j  hebben nu den ge-

vonden druk  te vermenigvuldigen met de helft van 

,  dus met gevende j  moet geteld wor-

den  vermenigvuldigd met het dubbel van  of

gevende circa e uitkomsten te zamen tellende 

hebben wij  welke som wij  deelen door  j 

 gevende circa t laatste getal nu op  i 

deelende, geeft circa e vermenigvuldigen wij  met 

de gevonden  en vervolgens met  gevende 

e gezamenlijke werking als druk moet gesteld 

worden op  Wij  zien hieruit dat die zamenhang 

hier  slechts een betrekkelijk geringen invloed heeft. 

n fig.  hebben wij  op eene kleinere schaal, 

en wel die van  a  twee uitgespaarde openingen 

van gelijke grootte met een tusschendam aangegeven. 

e afmetingen zijn genomen als die van de fig.  A B en 

C  zijn de kromme lijnen volgens welke zich de 

drukkingen wederzijds in den dam voortzetten.

snijpunt van deze is F. t is duidelijk dat de zijde-

lingsche werkingen der  bogen, die wij  in fig.  in O P 

uitgedrukt vonden, hier  elkander  lijnrecht tegenwerken 

dus vernietigen; wij  komen dan als van zelve tot het 

besluit, dat de dam het eigengewicht met de belas-

ting van deze zoowel als de bogen met hare be-

lastingen en eigen gewichten te weerstaan heeft, terwij l ; 

het punt waarop die gezamenlijke druk neerkomt, het 

midden van de dambreedte F G en dus  zal zijn. 

Volgens onze schetsteekening is de dam breedte

. hiervan de breedte Fa en Gb aftrekkende behou-

den wij . Wij  hebben nu voor  het gewicht van 

den dam  of ongeveer . e 

balkbelasting is X  of ongeveer . Wij 

hebben alzoo voor  gewicht en belasting te samen . 

Voor  het gewicht van den boog en zijne belasting 

vonden wij , en voor  een gedeelte metselwerk 

als Facd, . e totale druk is

of . Wij  kunnen nu in dit geval aannemen, 

dat de druk over  de geheele breedte van den dam 

gelijkelij k verdeeld wordt. Verder  vonden wij  dat die 

druk in de dikte van den muur  op . valt, uit 

den buitenkant van dezen; en wij  hebben dan voor  den 

weerstand van den dam  of ongeveer 

. e belasting,  zijnde, is óf de dam te 

smal óf de muur  te zwak, en wordt de zekerheid in 

rede van  tot  minder; zoodat deze slechts -~ 

is van die van den muur  zonder  openingen. 

 Wi l men voor  dit geval de breedte welke aan 

den dam moet gegeven worden om de zekerheid niet 

te verminderen, bepalen, dan is de berekening vri j  in-

gewikkeld. Voor  ons geval komt deze neer  op het 

volgende : 

n vermenigvuldigt den afstand uit den buitenkant, 

waaropmen vond dat de belasting neer  kwam, met  wij 

vinden voor  hetproduct  Vervolgens vermenigvuldigen 

wij  de muurhoogte met de mnurdikten met  gevende 

t produkt trekt men van de gevondene  af 

en behoudt dan  Wij  nemen nu het dubbel van 

den druk door  de boog voortgebracht of 2X78o:-----:i  cn 

tellen hierbij  het dubbel van het muurgewicht Facd, zijnde 

in ons geval e som geeft  Wij 

nemen verder  het dubbel van de gevondene

alzoo  en trekken dit van  af. e rest is 

 Wij  deelen nu de gevondene  op

hetgeen ongeveer  9  geeft. e dam moet nu 9 . 

of nagenoeg . breedte hebben. 

 Zij n de openingen ongelijk van wijdte, zooals in 

fig.  dan kunnen wij  naar  aanleiding van de con-

structie in fig. 9, de kromme lijnen, volgens welke de 

drukkingen der  wederzijdsche bogen zich in den muur 

voortzetten, construeeren. Wij  stellen dat A B eu C

die lijnen zijn. Zij  snijden elkander  in E. r  E is de 

horizontale lij n a b getrokken, en daarop van E de 

zijdelingsche drukkin g uitgezet door  den kleinen boog 

voortgebracht. Wij  vonden in fig. 9 de lij n 1' O welke 

deze in betrekkelijk e grootte voorstelde. Verder  is 

op die zelfde lij n F b, de betrekkelijk e grootte van den 

zijdelingschcn druk , welke de groote boog geeft, uit-

uitgezet, en deze wordt door  de constructie, in fig: 9 

aangegeven, op dien boog toegepast gevonden. Van b 

tot c is de lengte E a teruggezet. n trekt nu door 

E eene vertikale lij n en zet op deze van F af de lengte 

uit welke het totale gewicht aangeeft van den dam en de 

vertikal e boogdrukkingen, met de gezamenlijke belastingen 

naar  de schaal, waarnaar  F a en E /'  zijn voorgesteld, 

en wel van E naar  c. Wij  construeeren nu het paralle-

logram E e d e, en trekken daarin de diagonaal E d. 

e zal de grondlij n van den dam, of het verlengde 

van dezen in F snijden. Valt nu F buiten den dam dan 

 Wij  stellen de breedte van den dam X, de breedte van 
a Vz  dan is de breedte <i  — x — s nu de muurdikt e 
it in h de muurhoogte, dan kunnen wij  met deze gegevens het 
muurgewicht van elk deel als a c d — P berekenen Stellen wij 
nu den druk op den dam door  den boog voortgebracht en wel 
die van den halven boog Q, dan hebben wij  nog het gewicht 
van den dam over  de breedte X —  in rekening te brengen. 
Wi j  hebben hiervoor  i e gezamenlijke druk op 
den dam is nu <2 + i  (x —  Nemen wij  nu aan 
dat die druk neerkomt op a if.  uit den buitenkant van den 
muur, dan hebben wij  óoo a x —  (P -+ (J) -\-  d h (x —  b.) 

En hieruit X oplossende, vinden wij  X — l^-ti^
 a —  dh. 

Ons voorschrift is eenvoudig de woordelijke omschrijving dezer 
formulen. 

Van de construction der  dikte zoo van den behandelden kelder-
muur als van de later  voorkomende, zullen bij  de behandeling 
der walnuiren en die der  gewelven en bogen met hunne recht-
standen, de grondslagen waarop wij  tleze lieten berusten worden 
aangegeven. Zij n zooals in tig:  de drukking s krommen bepaald, 
dan berust het overige der  constructie geheel op de bekende 
theorie van het parallelogram van krachten. 

n de aangegeven grondslagen ligt wederom veel empirisme. 
e toepassing van een volkomen ontwikkelde theorie, welke dan 

nog altij d veel twijfelachtigs overlaat, is voor  onze toepassing te 
ingewikkeld. Wij  meenen echter, dat de gegeven voorschriften 
aan tie praktij k voldoen ; en de ondervinding leert, tlat men zich 
in vele gevallen met minder  vergenoegt. 
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is deze stellig te smal. Valt zij daa binnen, dan n 
wij aan, de e t dan voldoende te achten, 
wannee de afstand van dit snijpunt tot aan den dag 
de  naast bij liggende opening, ten minste  van de 
totale e is. Nu is echte nog niet de be-

d volkomen . Om deze buiten allen 
twijfel te stellen moeten wij den genoemden afstand t 

n met den afstand, p wij vonden 
dat de k naa het binnenste van den muu  uit den 
buitenkant valt en dit t s met 600. 
Vinden wij nu j een uitkomst welke gelijk of
is dan de k op den dam , dan is de dam 

e voldoende. Vinden wij n die uitkomst 
, tlan blijkt t het onvoldoende de dam 
, ot dat hie e d aanwezig is. 

41. Stellen wij nu het geval, tlat wij eenen muu
hebben, welke doo  twee n is , 
en n de openingen welke fig, 15 aangeeft. Wij 
stellen ons j een woonhuis van 8 . inwendige 
wijdte , welke doo  den schcidindsmuu in twee 
deelen van 5 en 3 . d is. e hoogte tie

g zij 36 . tlie de g 
42 . e bovenopening hebbe eene dag wijdte van , 
bij eene daghoogte van 21 . e afmetingen inden 
dag nemen wij voo  de beneden opening 16 bij 25 . 
Om nu dc dikte van tien scheidingsmuu te bepalen 
beginnen wij met de . 

e balken liggen . van midden tot midden uit 
. Op een k tusschen twee balken, ove

de geheele wijdte van het gebouw , is dan 

dc belasting55 x 8 0 0 of 880 kG. t e balkeinde 
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t §-van de totale balkslengte, en om nu te be-o 
palen welk gedeelte van dien k op den muu , 
hebben wij de volgende g uit te . e 

+ 
3_ 
8 

3 * 8 3 880 

V- 1) 
; dit geeft ongevee  kg. 

 wij  stellen. Wij nemen  aan, dat 

die k op den muu in de dikte van tleze, t 

op een punt liggende op ] uit den t naa de 

zijde van het langste balkeinde. e afstand t alzoo 

 of 4,  wij 4 . sicllen. 

t gewicht van den muu tusschen twee balken is 
dan te  hoogte de bovenste , de e i 
steen nemende:  gevende  kg. 
Wij nemen  kg. Om nu te bepalen waa
men moet n dat die k in de e , 
hebben wij de halve e met de e te 

, tlit t doo  malen de -
dikte te deelen, en het quotient van de halve e 1 

af te . Wij vinden voo  den bedoelden afstand tlan 
. of . uit den . Wij -

vuldigen nu tien k de balken op den muu met tien 
gevondenen afstand 4, en het t met den 

afstand t e t geeft  het tweede 
e som deze uitkomsten is ; die tie g 

in het , n wij nu  op
dan vinden wij, ongevee . of . Wij 

n nu dit quotient t met den balks-
afstand . cn dan met het standvastig getal
en vinden dan s  deze uitkomst nu 
minde is dan  heeft de muu  óf te weinig dikte óf 
ten minste minde dan eene tienvoudige . e 

d is hie  nu — —X  of m negenvoudig. 

Wij zullen thans geene e d dan eene 
tienvoudige wenschen, en geven aan den muu één 
steen of . dikte. e k doo  de balken uitge-
oefend blijf t ook  kg; en de afstand p 
deze uit den buitenkant t is nu —X22 of 8,2? . 

8 3 

t t is nu  x  X  of a 
 kg. Om te bepalen waa deze k , hebben 

wij W~ *  1 1 of  en dus op  of  uit den 
 x

buitenkant. Nu is  en
e n geven tc zamen  en 

wannee wij tlan  doo  deelen, vinden wij 
. of . Wij nemen nu

en vinden  nagenoeg  alzoo is—L_£? x

de ; tlie ongevee zestienvoudig is. Wij zien 

t van hoeveel belang de g van den muu  is. 

e dikte van een steen voo  den bovenmuu aangeno-

men hebbende, n wij een teekening als fig.

hie  te g van e op 1 de e e 

geteekend. Wij dienen nu de n te bepalen 
volgens welke zich de k van den boog in den muu

, en volgen  de e welke de 
 en  aangegeven. e toepassing van 

deze, d naa de e gegevens, geeft die 
. j de toepassing neme men voo  de be-

paling die e eene teekening van liefst niet minde

dan i-de  wG. n kan dan de teekening van het 
5 

geheel op een e schaal houden, en p de 
, naa die e schaal, . Wij 

vinden, voo  de e in fig:  doo  E F L  C 
aangewezen, ongevee , en dus voo  het gewicht van 
den , n deze de opstand is,
kg. e lengte L , hie . zijnde, is dc k 

de  balken ove deze d ^ '^ X  kg. 
5.5 

en de totale e k welke nu in het e punt 
de t is dan  4-  kg. 

Om nu dit t tc bepalen volgen wij wede
de e in fig:  aangegeven. Wij vinden voo
tien afstand af, . Wij volgen nu, k met de 

e gegevens de e doo de fig:  en
aangegeven en vinden dan dat dc n de -
lij n van den boven muu in g zal snijden, en wel op 
den afstand van . uit E. Wij nemen nu gh 
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gelijk aan de helft van  en n dat de 

k zich in den muu  tot aan h doet gevoelen. Wij 

vinden dan E // gelijk n wij n

af dan behouden wij t gedeelte k ove

de lengte a li  is nu  x  x  x  of  kG. 
. Wij stellen  kg. t gedeelte E

" a t gevonden de e van 2 . te hebben 

e k welke het gewicht van dit gedeelte t 

is  X  x  of m  kg.  wij stellen 

 kg., zoodat het totale t op E //, 

 kg is. e balks belasting ove de 

g ah is - ^ ' ^ x  of nabij ongevee  kg. 

 wij stellen  kg. e e k dooi-

den boog t is l dit niet volkomen 

juist is, meenen wij zonde bezwaa te mogen aannemen 

dat tlie laatste k kan d n op het midden 

de  muu  tlikte te , en dus op . uit den 

buitenkant. Wij vinden dat de balks belasting op

, en het t op . uit dien kant 

. Wij hebben nu , 5 4

of  tc deelen doo  dc som de g of doo

t quotient is zee nabij 

 c  of . Wij n nu E g, 

zijnde —van 14,25 if  met  in dan nog met 

600 wij vinden dan 5821,2 voo  den k welke de muu

kan . e k welke hij te n beeft, 

4520 zijnde, blijkt, dat hij m bestaanbaa is. Nemen wij 

nu X i o tlan hebben wij voo  uitkomst a -
4250 

tienvoudige . Zonde de e opening 

was de d zestienvoudig en wij zien t in 

welke mate de muu  doo  de e opening -

zwakt . 

Wij bepalen nu op e wijze de n 

volgens welke de k zoo van het eigen gewicht als 

van het e t benevens van 

de p e balksbelasting, zich in den bene-

den muu . m den weg inslaande, bij 

fig: 10 gevolgd, vinden wij voo  het gedeelte muu boven 

en met p van dien balven boog, 610 kg. Wij 

vinden voo  de lengte V E 9,1 , en dus voo  de 

balks belasting ove tleze lengte X 600 of 993 kg. 

Op den halven boog t ook nog 9,1 e . 

, en het gewicht n is 32x9,1 x 2.2x1,8 

of 1153 kg. j komt voo  den k tie  belasting 

van de bovenste balklaag m 993 kg; zoodat nu 

de totale e k doo  den boog op den muu

t 1 153 +993 + 614 of 3749 kg. is. n 

wij 1111 evenals in fig: , het t van

V , en s de n in de  en 

12 toepassende, vinden wij de n volgens welke 

die k zich in den muu . Wij zullen vintien, 

dat die n de n  111 in // snijdt zoodanig, 

dat Q gelijk 9,5 . is. n neme wel in , 

dat bij de bepaling die e tie telkens bijgevoegde 

n wel degelijk als met het t en 
de balksbelasting van den bovenmuu zoowel als met 
die van den beneden balklaag moeten beschouwd n 
belast te zijn. 

Thans gaan wij n of de , 
, dat is zonde opening, voldoende bestaan-

baa is bij de dikte van een steen, en wannee wij die 
dikte pe se willen aanhouden, welke d die 
muu  dan heeft. Wij hebben voo  het t 
tusschen twee balken , 8 of  stel . 
Om nu tc bepalen op welken afstand uit tien buitenkant 

van den muu  dit gewicht moet d n te 
42 

, hebben wij -gŷ  - - X  gevende 5,8 en dit 

af te n van 11. t geeft 5,2 . voo  dien afstand. 

e k de balkbelasting is m 600 . en 

t ook m op g x 22 of 8,25 . uit dien bui-

tenkant. Wij vonden voo  den k doo den bovenmuu

t 1390 . e op 5,96 . uitdien 

zeilden kant, cn hebben dan 1390X5,964-920x5,24600 

X8.25 gevende 18018,4, te deelen doo 13904-9204-600 

of doo  2910. t quotient is ongevee 6,2 . of 

0,62 . Wij nemen nu 5,5x0,62x600, gevende 2046. 

t minde dan 2910 zijnde, is de d niet mee

tienvoudig, maa vinden  , ^ Q X 10 en dus 

iets minde dan  voudig. Wilde men ook hie  min-

stens een tienvoudige , dan had men den be-

nedenmuu l i steen dikte moeten geven. 

Stellen wij dat wij ons met die zevenvoudige -

heid , en houden wij alzoo de dikte van den 

benedenmuu op een steen, dan kunnen wij, den afstand 

Q 11 gevonden hebbende, bepalen welken invloed het ge-

zamenlijke de openingen op de d van den be-

nedenmuu heelt. 

Wij hebben j e gevallen te -

scheiden en nemen in de e plaats dat, doo  tig. 15 

aangegeven. Wij nemen aan, dat de k van den boven-

boog op de n van den bovenmuu zich ove deze 

tot aan h , zoodat gh het - van  h is. Op gelijke 
3 

wijze n wij dat de k van den boog in 

den benedenmuu zich ook ove de lengte Qo — Q tt 

doet gevoelen. n wij nu dc n h l cn p 
dan zal de k van den bovenboog,  wij 1050 , 

2 2 
vonden, en welke wij ove  - van E //, this ove — 

van 13,5 tl. i . ove 9 . d stelden, ove het ge-

deelte pli zich doen gevoelen. e lengte, 8 . zijnde, 

»is de k op tlit gedeelte '- X 1050 of 933, stel 940 . 

e lengte ol is evenzee . Nu is Q 11 = 9,5; 

x 9,5 = 14.25, is dan tie lengte O o cn -

van m 9.5 Voo  den k doo  den boog op 

Qo t vonden wij 3749 . cn tlie op ol 

is dan ' x 5749 of ongevee 5160. liet -9,5 J / w « J 
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wicht op o  den muur  rekenende door  beide verdiepin-

gen heen te gaan, is 78x8x2,2x1,8 of 2381 . e 

druk door  eene balklaag over  de lengte 1 verspreid, 

is  600, zijnde 873 . en dus voor  beide balk-
5.5 

lagen  Nemen wij  wederom aan, dat de druk van 

den boog op liet midden van den muur  neerkomt, het-

geen niet volkomen juist is doch weinig verschilt, dan 

hebben wij , aangezien  of de druk van den boven-

boog op . uit den buitenkant valt,  en 

voor  den druk van den benedenboog  de druk 

der balksbelastingen op ,25 vallende, 825 x 1746. 

en daar  het muurgewicht op 6 . uit dien kant valt 

2381x6  Tellen wij  deze producten te zamen, dan heb-

ben wij :  11x3160 -f ,25 +2381x6  of 

ongeveer  te deelen door  + 3160+ 1746 
t quotient is ongeveer  Wij 

nemen nu omdat 1 —  is  0  600 gevende 

4320 

e zekerheid is nu g^J»  of nog niet vol-

komen vijfvoudig . 

Wi j  zien uit dit geval, dat zoo de punten oh zoodanig 

komen te liggen, dat de versprong tusschen de dag-

kanten der  openingen kleiner  dan  en Q  tezamen 

is, de muur  minder  zekerheid zal hebben en, dat men 

dus in de gevallen eener  vrij e keuze van dien afstand, 

in geen geval deze piindcr  dan  en o Q te zamen 

moet nemen. 

n fig.  hebben wij  op een schaal van  a

het geval voorgesteld waarbij  de laatstgenoemde afstand 

meer  dan  en o Q te zamen is genomen. n zal 

in dit geval alleen te bepalen hebben, voor  hoeveel de 

uitgespaarde benedenopening van den muur  de zekerheid 

minder  maakt. Wij  vonden voor  die zekerheid, zonder 

die opening, eene ongeveer  zevenvoudige. Voor  den 

druk , door  den benedenboog voortgebracht, vonden wij 

bijna . en wij  veronderstelden, dat deze zich 

over  Q o en dus over ,25 . doet gevoelen en tevens, 

dat wij  deze als over . verspreid, in rekening 

moeten brengen. Wij  hebben voor  het muurgewicht 

en de balks-belastingen over . . en alzoo 

over , 2i2  of ongeveer  werkende 

op 6 . uit den buitenkant van den muur. 

Aannemende, dat de gevonden  op het midden 

der muurdikt e neerkomt, dan hebben wij 

3750X  of 7231  te deelen door

t quotient geeft . of . Nu is 

 of  en de zekerheid, l i 7 ^  of 

rui m 6,4, zijnde zes en een halfvoudig. 

42. Wij  geven in fig. 17 eene schets van het geval 

waarbij  de verdiepingen van gelijke hoogten gesteld zijn, 

en aannemende, dat de gelijk groote openingen juist boven 

elkander  staan, tlat is met hun midden in dezelfde vertikaal. 

e druk door  den bovensten boog voortgebracht ver-

spreidt zich overeenkomstig de beginselen waarop wij 

de bestaanbaarheid van den muur  beoordeelen, over  een 

uitgestrektheid voorgesteld door  welke echter  eigen-

lij k zich ter  weerszijde van gover de lengte,^// uitstrekt . 

e benedenboog blijf t vri j  van dezen druk . e be-

nedenboog geeft over  de lengte Q  wederom het dubbel 

van n o en dus zich van ;/ ter  weerszijde, over  een lengte-

gelijk aan u o uitstrekkende, denzelfden druk . Wij  vonden 

voor  den druk , door  elk der  bogen uitgeoefend, dezelfde 

gegevens aanhoudende, , werkende op . 

uit den buitenkant van den muur. e gezamenlijke 

druk is dan  en deze moeten wij  nu aanmerken dat 

op Q n werkt. Wij  hebben nu Q  z=z e weer-

sland van den muur  is  of ongeveer 

(8
. e zekerheid is hier  *' 

X  of ongeveer 

*  2 1 dat is ruim zesvoudig. 

 Wij  stellen in fig.  het geval waarbij  de ope-

ningen wederom met hunne as in dezelfde vertikaal 

vallen. e bovenverdieping is wederom . en de 

opening in den muur  van deze ook wederom als de 

voorgaande, namenlijk de kleine. e hoogtte van de-

benedenverdieping zij . Wij  hebben dan, de 

overige gegevens dezelfde latende, over  het dubbel van 

gh den druk van . en dus over , wer-

kende op . uit den buitenkant van den muur. e 

toestand waarin nu de . benedenboog verkeert is een 

geheel andere, dan die van het geval in fig.  voor-

gesteld; en die boog is dan ook niet meer  gelijkmatig 

belast; zoodat wij  de krommelijn , volgens welke de 

druk op dezen benedenboog zich in den muur  voort-

plant, op nieuw moeten bepalen. 

Bij  onze vorige beschouwingen brachten wij  den druk , 

bij  g neerkomende, als over  het dubbel van gh verspreid 

in rekening, en afwijkende van de absolute waarheid 

zullen wij  nu veiligheidshalve stellen, dat ook over g 

die zelfde druk verspreid is; wij  kunnen dan zeker  zijn 

althans niet te weinig in rekening te brengen. Trekken wij 

nu in fig: 18 de vertikaal E Q en een andere S T, dan 

is het gedeelte N S r Q van den boog belast, met den 

druk over  E F, door  den boog der  bovenverdieping op 

die lengte uitgeoefend ; hierbij  komt nog het gewicht van 

het muurgedeelte E T S N Q en de balkbelasting over 

E T verspreid; terwij l het gedeelte P Q r W van den be-

nedenboog belast is met het muurgewicht van 1' Q E

en de balkbelasting over  E verspreid. 

Wi j  moeten dus de inhouden van E T S N Q en 

P W r E Q bepalen. Afwijkend e van de handelwijze in fig. 

 gevolgd, denken wij  ons Q N als een rechte lijnen 

trekken Q S. Wij  vinden dan bij  meting Q N = . 

en N S = ; de inhoud van den driehoek N Q S 

is alzoo  of . Wij  meten vervolgens T S 

en E Q en vinden T S = . en E Q . 

terwij l wij  voor  E T . vinden. Wij  tellen nu 18

en  te zamen, gevende e som vermenig-

vuldigen wij  met de helft van E T, dus met  en 

vinden dan . j  de inhoud van den drie-

hoek Q N S tellende, hebben wij  te zamen a . 

e e is . en dus de inhoud van dit 

gedeelte van den muur 3. Wij  vinden dan voor  het 

gewicht daarvan,  of  kg. waarvoor  wij 

stellen  kg. Wij  stelden den druk van  kg. over  Eg 

verspreid en dus over  E T, + -  of ongeveer 

 kg. e balklaag der  benedenste verdieping geeft 

over  E T eenen druk gelijk aan 4̂  of  kg; en 

het gedeelte Q N van den benedenboog is dus belast 

met  of  waarvoor  wij  stellen

Wi j  kunnen zonder  groote fout aannemen, dat tlie druk 

werkt in de vertikaal die door  het midden van E T 

gaat, dus in a b. 

Wij  hebben nu tien inhoud te bepalen van het gedeelte 

'  Q E , en meten te dien einde P , waarvoor  wij 

. vinden. Voor  E Q vintien wij . Wij 

tellen nu  en  bij  elkander  en nemen van tlie 

som tie h.lft , gevende t gemiddelde verme-

nigvuldigen wij  met de halve wijdte tier  kleine boven 

opening, alzoo met  en vinden dan ongeveer . 

voor  de oppervlakte van j . t gewicht van tli t 

gedeelte metselwerk is dan  of  kg. 

Bij  dien druk komt nog de balksbelasting over  E, 

cn daar  tleze toevallig de gestelde balksafstand is, hebben 

wij  daarvoor  kg., en het gedeelte P Q van den 

benedenboog is dus belast met  kg., waarvoor 

wij  stellen  kg. Wij  kunnen weder  zonder  bezwaar 

aannemen, tlat die druk in de vertikaal cd, door  het 

midden van  E gaande, werkt. e vertikaal o b, 

bovenwaarts verlengd hebbende, nemen wij  daarop een 

stuk o c, en op cd een ander  stuk cf benedenwaarts; 

o c is naar  een willekeurige schaal evenredig aan de 

drukkin g in cd genomen en «/"evenredig aan die in 

 b. Wij  trekken de lij n c f welke  h  i zal 

snijden, en kunnen nu aannemen dat de gezamenlijke 

drukkingen, door  den boog te weerstaan, in de vertikaal 

tk werken. Wij  deelen wederom 1' W in drie gelijke 

deelen en eveneens N S; W n en Ntt'zij n elk, een van 

tlie deelen. r  trekken wij  tic horizontale lij n

welke de vertikaal e h in  snijdt, en vervolgens door  o 

en  tic lij n p. 

Wij  laten nu door  de vertikaal os gaan en nemen 

o .«evenredig aan den gezamenlijken druk op tien boog 

P N, voor  elke . één . nemende. e 

gezamenlijke druk bevonden wij  of 

. te zijn, zoodat nu o . is. Wij 

hebben tlie schaal voor  tic gewichten,  ons bij 

kleine figuren te bepalen, zeer  klein genomen Bij  de 

toepassing moet het gezamenlijke op grootere schalen 

worden uitgevoerd, en wel op tlie, waarbij  met volkomen 

nauwkeurigheid . kunnen worden aangenomen. 

Wij  trekken nu tloor  de horizontale lij n sp, welke 

a p in /> snijdt, en dan is sp tegen een . per . 

volgens onze teekening tic grootte van den horizontalen 

druk o]) N S uitgeoefend, Om te bepalen hoe zich 

tlie druk door  tien muur  voortplant, hebben wij  in 

tie eerste plaats het gewicht van het muurgedeelte 

N S r*q te kennen Wij  nieten daarom </ ' — ; 

 N =  den e beide laatsten geven 

te zamen  en de helft hiervan is  Wij  ver-

menigvuldigen 'leze met  en vinden dan ongeveer 

. t muurgewicht is nu  of 

ongeveer . 

r  het punt  hebben wij  de horizontale lij n

getrokken en daarop vu gelijk aan sf genomen; waarbij 

het punt V naar  willekeur  kan aangenomen worden. 

Op de vertikaal door  v getrokken, is vw~US geno-

men, en vervolgens w X gelijk aan . tegen één 

. per . Bij  de snijding van de vertikaal ;*'S 

met  v plaatsen wij  het teekeii o, cn nemen op >i v 

van daar  stukken o — ( , i —  enz., elk gelijk aan 

 d  , gerekend tegen ware grootte.  deze deel-

punten zijn vertikalen getrokken, welke op Th de punten 

l* ,  enz. geven. Bepalen wij  ons nu vooreert tot 

tic muurdeelen, welker  vertikale grenslijnen binnen T h 

blijven, dan zijn tleze, zoo als wij  naar  aanleiding van 

het voorgaande vonden, belast met , 

this met ongeveer . j  komt het muurge-

wicht van elk deel tusschen twee opvolgende vertikalen 

begrepen, gelijk*  aan  of , 

 s 
en vervolgens nog -  voor  tie balksbelasting of 

5>5 
. Wij  hebben dus voor  den druk van elk 

dergelijk deel  of  stellen 

wij . Wij  nemen nu X X' , X ' X 2 , X , \ s 

enz., elk gelijk aan . tegen een . per , 

en trekken wij  dan de lijnen u'w, u'x, u'x, ,/U'X j  enz., 

dan is onze hulpfiguur  voor  tie bepaling van de 

krommelijn , volgens welke de druk van den benetlen-

boog zich in den muur  voortplant, bepaald. Wij  behoeven 

nu tic wijze waarop wij  die krommelij n construeeren 

niet nader  aan te geven, omdat wij  daarbij  het vroeger 

behandelde te volgen hebben. Wij  zullen zien, tlat die 

krommelij n de grondlij n van den muur  in  zal snijden, 

Wi j  nemen nu op tlie grondlij n  y gelijk aan tie helft 

van if  en gaan wederom van het beginsel uit. tlat de 

werking van den belasten boog zich over  tie lengte qy 

doet gevoelen. Wij  vintien dan q u —  cn this qy 

. Wij  vinden ook E h —  en laten wij  nu 

uit // de vertikaal li  z neer, dan is y g —

Voor  tli i gedeelte is tie druk voorbij  vallende, 

welke de bovenmuur  met tic balksbelasting daarop 

uitoefent, nog niet in rekening gebracht. t ontbre-

kende muurgewicht is  of ongeveer 

 of . Aan balksbelasting komt hierbij 
5.5 

, waaraan dan nog  of . is 

toe te voegen. Wij  stellen, tlat tleze bijkomende druk 

werkt op het midden van ye en dus op . 

van v werkt. Om te bepalen welken druk wij  daarvoor, 

als bij  11 werkende, in rekening te brengen hebben, 

merken wij  op, dat tie afstand 11 r  d  is. Wij 

hebben dan  met  ol -' - te vermenigvuldigen 

en het product door  te deelen, hetgeen ongeveer 

 ke. geeft. 

BtitwktmtHg  y*9orga$tgt ÏV . 



e k bij //, ove d is dan
of  kg. Om nu te bepalen op welken afstand uit 
den buitenkant van den , wij moeten n dat 
die k , vonden wij dat ove  het dubbel van 

 kg. op den afstand . uit dien kant . 
Voo  het t van ' N S F  vonden wij 

 kg. Om nu ook voo  dit dien afstand te bepalen 
vinden wij bij meting . Wij n 
nu  met de halve e of 1,1 . en deelen 
dit t doo  x 2,2. i f et quotient ligt zee nabij 

, en dit van 1,1 e geeft ,7. e 
balksbelastingov e  F is  o  o kg. en dit gewicht t op 

|- van de e dus op . of . uit dien 

buitenkant. Wij hebben dan 

 9+7 3QX. 3.  9,3

voo  den afstand p wij den , doo  den boog 
, uit den buitenkant van den muu  moeten 

n te . t gewicht van den muu  de
beneden g ove d is , 6

of  kg; zijne hoogte is . Wij -
digen  en deelen dit t doo ^-22, en 
vinden dan voo  quotient 6  dit van e 
vinden wij voo  den afstand p wij moeten n 
dat dit t uitden buitenkant t
Om minde ingewikkeld te zijn wijken wij wel eenigs-
zins van de absolute d j af, doch meenen 
dit zonde schaden te kunnen doen. e balksbelasting 
ove  is  kg., e op  uit den buiten-
kant van den . Wij hebben dan : 

 doo  de gezamenlijke 
k of  te deelen, en vinden dat het quotient 

zee nabij . ligt. Wij hebben nu de lengte  of 
12 . te n met  en s met 

 hetgeen  geeft e d is
 5^2x

en dus s 6,5 of a zes en een hallvoudig. 
n fig:  hebben wij het geval gesteld dat 

m de assen de openingen in dezelfde l 
vallen, doch dat nu de wijdste opening, uit den muu
de  bovenste g d is. Wij stellen m 
den bovenmuu hoog  en den benedenmuu . 

e bovenopening is  bij  de benedenopening  bij 
22 d  in den dag, l wij de balksbelasting even 
als in de e gevallen aannemen. 

Wij hebben wede den inhoud te bepalen van het -
gedeelte  N S F . Wij beschouwen e  N als 
een e lijn, n ' S en nemen voo  den inhoud 
van den k  N S het t van  N met de 
helft van  S. e inhoud van den k is alzoo, 

2 . Wij vinden bij meting F S = i o  en 
 = . dus te zamen  d  ; de helft n 

is . eze n wij met  F' of 
, gevende  of 2 . e totale inhoud 

is dus 2 ; en het ,
of m  ;  wij  kg. stellen. e balks-

o 
belasting is -  zijnde ongevee  wij stellen 

g ; zoodat de halve boog met . belast is. 
t t t op eenen afstand van den buiten-

kant van den  welke wij vinden doo  de hoogte 
i  te n met de , welke 

in . , mede  is. Wij hebben dan
e moet gedeeld n doo  gevende

Wij vinden dan voo  quotient  en dit van de 
halve e e behouden wij  voo

den n afstand. e balksbelasting t op -

de e binnen den buitenkant van den , en 
dus op . van dien kant. Wij moeten nu 

 deelen doo  of
t quotient ligt zee nabij  en wij kunnen aannemen 

dat de gezamenlijke , doo  den boog ' 
op . uil den buitenkant van den muu . 

Om nu de l te vinden welke doo  het -
punt van fig:  gaat, volgen wij de handelwijze 
in fig:  aangegeven, en zullen vinden dat deze op 
den afstand . van  ligt. Wij hebben 

m W // i W  en N  - N S genomen, //

is l tot aan laatsgenoemde l n 
en doo  en  de lij n  1: 

Wij nemen naa eene e schaal  en 

j . voo , en n  welke nu 

den n k doo den boog uitgeoefend . 

s moeten wij het t van het gedeelte 

<//NS bepalen, en vinden bij meting /  N—24 

en . Wij nemen nu de helft van

zijnde  en n deze met  gevende 

 voo  de e de fig:  S. t -

gewicht is dan  x  x  of s . 

 wij  stellen. 

Wij nemen op de e lijn, doo  en / gaande, 

stukken —2, enz., elk gelijk , en 

n de , 'enz. Wij moeten 

nu het t en de balksbelasting voo  elk zoo-

danig deel bepalen. t e is  x  x  of 

,  wij . stellen, de tweede is 

 s 

Vi x  of m ,  wij, om het te-

veel genomene e te , . 

stellen. t totaal is . 

Wij n nu naa het e de lijn. 

volgens welke de k van den boog zich in den 

muu , en zullen zien dat deze de n 

de g in 1/ snijdt, zijnde (Z
Wij hebben dan  wij . 

stellen Wij vinden voo  den , doo  bet k 
en den boog te  bepaling van het punt
zijnde . t gewicht van . vonden wij 
dat e op . t t is gezamenlijk 

 of . Nemen wij m

dan vinden wij . en deze is nu de afstand p 

dit t uit den buitenkant van den muu . 

e balksbelasting is  of , e op 

e balkbelasting hi p 

 of . uit dien buitenkant. Wij hebben alzoo 

 te deelen doo

gevende ongevee e d van den , 

p wij kunnen , is dan

of . Nemen wij nu —— X O, dan vinden wij 

 en kunnen dus aannemen dat de muu  voo  het 
bovengedeelte eene e d geeft 

Wij nemen nu aan, dat ove  een k van  of 

. d is. e benedenboog is op zich zelve nu 

alleen met zijn eigen gewicht en het bovenliggende 

, met dc bijkomende balksbelasting, belast. 

Wij hebben alzoo het gewicht te bepalen van dit gedeelte-

. Voo  vinden wij bij meting l

. is. e inhoud van den k  is alzoo 

 of 2 . Wij vinden ,c  en//

en voo  ongevee . e totale 

e van den muu  kan gesteld n op 
3; en wij vinden voo  het t

of ongevee  wij . stellen. e 

balksbelasting op kl is - 3 x  of m ; 

20 1 . 
stel  Nemen wij nu — X  dan vinden wij 

ongevee  voo  den afstand p d moet -
den dat dit t uit den buitenkant van den muu

. e balksbelasting t wede op  of
O 

. uit dien kant. Wij hebben dan  x
of  te deelen doo  of  gevende 
ongevee  Wij nemen e aan, dat het eigen 
gewicht en de belasting van den benedenboog, op . I 
uit den buitenkant van den muu . 

n wij nu, volgens het , de l 
welke doo  het t van het e 

 gaat, dan zien wij dat deze op den afstand 
 = ongevee . van  valt. Wij moeten 

nu m de lij n bepalen volgens welke deze k 
zich in den muu , en e in de e plaats 
het gewicht van het e  kennen. Wij zul-
len , den n aangegeven weg inslaande-
voo  de , van dit gedeelte ongevee 2. 
vinden zoodat het t  of  stel 

. is. e balksbelasting ove de lengte /  is 

x  of  stel . Elk gedeelte, behalve 
 is belast met het gedeelte van den k welke 

p doo  den bovenboog t uitgeoefend en dus 
met — - X 530 of . t t van 

elk bedoeld deel, wede de e van . 

hebbende, is  of  stel . 

X  of  stel

; de totale is dan  of 1550 . 

Wij kunnen nu met een en ande de lijn bepalen 

volgens welke de k van den benedenboog in den 

muu t t en vinden dan, dat die lijn de 
, tloo  en  gaande, in  onmoet, zoodat 

~l d . is; wij moeten nu aannemen dat ove  V 
een n k van  3 X d is, 
alzoo 5950 . 

Wij vinden dat die 1300 . op 7 . uit den bui-
tenkant van den muu . e balksbelasting, hie
3x270 of , t op  uit den buitenkant,en 

het t t 3X440 of  520 . op — X

of  c  uit dezen c k tloo  den bovenboog 

t is hie  3 x  of . zooals wij 

zagen op . uit dien kant. Wij hebben tlan 

, 2 5  te deelen doo

 of 43510,5 doo t 

quotient geeft 7,3; en deze is nu tie afstand uit tien 

buitenkant p tic- gezamenlijke g . 

Wij hebben dan  X 0  of . voo  den 

k welke de muu met tienvoudige d kan 

lijden. e k welke deze te lijden heeft is e 

bestaande d is alzoo — X  of bijna zesvoudig. 

n fig: 20 geven wij eene schets van het geval 
j de kleine opening in de g is 

, en de assen de openingen niet in de zelfde 
l vallen, doch j zij den afstand hebben. 

Wij geven aan de openingen m de zelfde afme-
tingen in den tlag, en nemen aan dat ook de e 
gegevens dezelfde zijn. 

Wij hebben dan voo  tien k ove d 
m . cn E.e  dus  E

. l eenigszins van de d afwijkende, 
stellen wij dien k in d aan de lengte 
ove  T V = . d en wij hebben tlan p 

eenen k van—  X4520 of . 
9

t gedeelte W  O S van den benedenboog is dan 
belast met deze . j komt nog het ge-
wicht van het e V 1' O S T, en de balksbe-
lasting de benedenste balklaag ove V T . 
Wij vinden naa aanleiding van het e voo
den inhoud van T  of 2 , en 
dus voo  het t 167  x  X 1  of ongevee

. e k tloo  de balksbelasting ove V T 

, is ? x 600 of . Om nu te . 

op welken afstand wij moeten n dat uit den 
buitenkant van den muu de totale belasting , -
menigvuldigen wij de hoogte V ' met de halve e 
en deelen dit t doo  x  welk quotient wij 
dan van , gevende ongevee . e 

k de balksbelasting t op . uit dien 
buitenkanten tic k tloo  den bovenboog uitgeoefend 
op ,3 . Wij hebben nu  X ,3 +  X

 x  te deelen tloo t 
quotient geeft . 

Wij bepalen nu het t van , en 
n doo deze de l 11 ; welke op den af-

stand e  binnen de tlaglijn O valt. Wij nemen 



wederom W d — 1 van VV 1' en O f = ~ van O S. 

Wij  trekken d t t op a b, en door  < en f de 
lij n c Naa eene willekeurige schaal maken wij  eb 

evenredig .aan . Wij  namen . voor 

. en eb is dan . j  de toepassing 

moeten de figuren op grootere schaal geteekend , 
en neemt men dan ook voor O . een grootere 

eenheid, bij  voorbeeld  of ten minste . e 

schaal is wel geheel willekeurig, doch een grootere 

geelt meer  nauwkeurigheid Wij  herhalen dit hier, 

omdat vooral bij  gevallen als het onderhooi ige eene 

zoo ver  mogelijk gedreven nauwkeurigheid te wenschen is. 

Wij  trekken nu / ' / horizontaal, zijnde / het snijpunt 

dier  horizontale met e k. Naa de schaal voor de ge-

wichten genomen nu b / metende, hebben wij  tic hori-

zontale druk bij  f op den muur  uitgeoefend, en vinden 

daarvoor  ongeveer . 

Wi j  vestigden bij  de vroeger  behandelde voorbeelden 

onze aandacht minder op dezen horizontalen druk , 

doch merken nu op, en die bemerking geldt ook voor 

alle andere gevallen, dat  : wanneer wij  door  /"eene 

lij n ftn loodrecht op O S trekken, om geen te kleine 

fig. te verkrijgen, f e verlengen, en dan uit m op e

een loodlijn oprichten, dan zal deze fe in n snijden. 

s nu m  in geen geval meer dan de helft van  f, 

dan zal dit de zekerheid geven dat er  geen afglijdin g 

bij  de porringsvoeg O S zal volgen.  . Wanneer 

wij  de krommelij n bepalen volgens welke de druk zich 

in den muur  voortplant, cn wij  voor.de ontmoeting 

van die lij n met de grondlij n het punt p vinden, dan 

moet  q, wil men een volkomen voldoende zekerheid, 

minstens /an  zijn. e minder  welving men 

aan de bogen geeft in verhouding tot de spanning, des 

te grooter  wordt de zijdelingsche druk , en des te breeder 

zal ook de hoekdam,  dit zijnde, moeten genomen 

worden. n ons geval zoude deze dan . moeten 

zijn. Neemt men de welving grooter  dan kan de hoek-

dam eene meerdere breedte hebben, doch dan zal de 

vertikale druk wederom grooter  worden: en het kan 

nu gebeuren dat hierom een meerdere dikte van den 

muur gevorderderd wordt. n men alzoo e hoek-

dammen houden, en is men hierin door  geene andere 

omstandigheden beperkt, dan neme men flauw gewelfde 

bogen, welke de muren minder  belasten. Vallen daar-

entegen de openingen dicht bij  de hoeken, dan kiezen 

men bij  voorkeur den halve cirkel ; dikwijl s kan dan 

voor  ontlastingsbogen de omgekeerde diep doorhangende 

kettinglij n gebezigd worden voor  boogvorm ; wij  komen 

bij  de behandeling der  gewelven hierop nader  terug. 

Ons gekozene geval vervolgende, hebben wij  het 

gewicht van het muurgedeelte O  Z S te bepalen. 

Wi j  vinden hiervoor, als voren handelende, . 

Zij n nu op  y van Z af stukken o—  enz., 

allen gelijk aan . genomen, en de vertikalen 

O o' , l —  enz. getrokken dan vinden wij  voor den 

druk die door  elk gedeelte, tusschen twee opvolgende ver-

tikalen begrepen, opliet grondvlak van den muur  wordt uit-

geoefend  X  X  x  of e balkbelasting 
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geelt - ! i x  of . n wij  het meermaal 

behandelde ook hier  toe, dan vinden wij  dat het muur-

gewicht op . uit den buitenkant van den muu
werkt; terwij l dc druk der  balkbelasting hiervoor den 

afstand  geeft. Stellen wij  nu voor  den gezamenlijke 

druk het ronde getal . dan vinden wij  dat deze-

kan gesteld worden op . uit den buitenkant van 

den muur te werken. 

t muurgewicht van zoodanig deel voor  den bene-

denmuur is  x  X  X  of , hetwelk 

uit dien buitenkant zal bevonden worden te werken op 

nagenoeg . afstand. e balkbelasting van de be-

nedenste balklaag is m g werkende op 

 c.  uit dien buitenkant; en wanneer wij  nu, altij d 

de gegevene voorschriften volgende, bepalen op welke 

afstand die gezamenlijke werking uit den buitenkant 

van den muur  valt, en die werking op . stellen, 

dan vinden wij  daarvoor e gezamenlijke druk 

door elk zoodanig deel uitgeoefend, is dan

of ; en wij  vinden dan al wederom naar  aan-

leiding van het voorgaande, dat wij  dien gezamenlijken 

druk moeten aannemen te werken op . uit den 

buitenkant van den muur. 

Construeeren wij  nu de lij n volgens welke de druk 

zich in het benedenmuurwerk voortplant, dan zullen 

wij  bevinden dat de lijn , deze aanwijzende, de grondlij n 

van den muur in /> zal snijden, en dat  /> =z . 

zal zijn Wij  moeten nu  zulke deelen in rekening 

brengen, en deze oefenen een druk van  x  of 

. uit. e loodrechte druk door de belasting 

van den boog uitgeoefend vonden wij  te zijn ; 

en de totale uitgeoefende druk is alzoo . 

rassen wij  nu de voorschriften van het voorgaande toe-

op het bepalen van den afstand, waarop wij  moeten 

rekenen dat die druk ten opzichte van den buitenkant van 

den muur  werkt, dan vinden wij  daarvoor  c  Wij 

hebben nu voor den weerstand van den muur, op tien-

voudige zekerheid rekenende  x  x  of

cn wij  hebben dan  y O ; m zevenvoudige 

zekerheid 

 Wij  gelooven hiermede het noodige gezegd tc 

hebben omtrent den invloed van uitgespaarde openingen, 

door  bogen gedekt, op de zekerheid van de muren. 

Wij  meenen het uitsparen van openingen in buiten-

muren, gevels enz., niet in het bizonder tc moeten 

behandelen, daar  alles op hetzelfde neerkomt, wanneer 

wij  slechts de drukkingen, welke op de muren worden 

uitgeoefend, in rekening brengen ; en wij  gaven het 

noodige om dit te kunnen. 

 Wij  behooren echter  nog de gevallen te behan-

delen waarbij  de openingen niet door  bogen, maar  door 

lateien zijn afgedekt. s de latei tevens bovendorpel 

van bet kozijn, en dus door  stijlen ondersteund, dan 

kunnen wij  aannemen dat op tleze tic- druk der  bc-

kistingen, op de latei werkende, wordt overgebracht, en 

vandaar op het grondvlak van den muur. Stellen wij 

eene verdieping van . hoogte, waarin een opening 

gespaard is van  bij . in den dag. Zij  de muur 

één steen of . dik, en laten de stijlen de zwaarte 

van  bij . hebben Nemen wij  verder  aan, dat 

de muur  balken ondersteunt welke . lengte hebben, en 

dat die lengte door  deze in twee deelen van  en . ge-

deeld wordt; terwij l de balksafstand wederom . is. 

Wi j  moeten dan de zwaarte van de latei bepalen, 

en stellen daartoe bij  gissing, de hoogte op . 

e wijdt e tusschen de dagzijden tier  stijlen is nu . 

of  c  , en het draagvermogen van de latei wordt tlan 

<jevonden door  de volgende becijfering 8 X — X

Wij vinden als uitkomst daarvan t muurge-

wicht op de latei is dan  x  x  X  of . 

e balkbelasting is naar  aanleiding van het vroeger 

behandelde gemakkelijk op te maken, waarbij  wij  dan 

in aanmerking te nemen hebben, dat de belasting van 

. is; terwij l den doorgaantien balk ° ° X  0 r

de verhouding van het kortste balkeinde tot de door-

gaande balklengte - zal zijn. Wij  vinden voor den 

druk tloor  den balk op den muur  uitgeoefend, het naast bij -

liggende grootere tiental . nemende, , en tli t 

geeft over . lengte eene drukkin g van x
5>S 

of zoo wij m het grootste tiental . nemen

; zoodat de totale druk is  of . 

t volgt, dat de gegiste hoogte van de latei veel 

te groot is. n neme echter  in aanmerking, dat elke 

belangrijke doorbuiging hier  moet n worden, 

waarom wij n de hoogte niet te gering te nemen 

en dan nagenoeg gelijk aan de breedte of overeenkomstig 

dc meest gemakkelijk verkrijgbar e maten. Wanneer dit 

niet volstrekt noodig is, tengevolge van de buitengewone 

wijdt e der  openingen, raden wij  niet aan, andere con-

struction dan een eenvoudige latei tot g van 

het e te doen dienen; omdat daarbij  het 

geregelde nit-tselvcrband op de beste wijze kan onder-

houden worden, cn dan is een overmatige zwaarte van 

de latei hier  eene welbegrepen overdrijvin g van het 

volstrekt noodige. 

Willen wij  bepalen welke doorbuiging bij  de gege-

ven afmetingen van de latei te verwachten zijn, dan 

handelen wij  als volgt : Wij  vermenigvuldigen, in . 

rekenende, de breedte  met de derde macht ter 

hoogte  gevende  Wij  vermenigvuldigen 

deze uitkomst niet de standvastige waarde  x

of  gevende  Wij  nemen nu. 

. de lengte zijnde, de derde macht van deze, 

zijnde  en vermenigvuldigen deze macht met 

de belasting waarvoor wij  kG. vonden. e uit-

komst geeft, ,SSo,txx>. Wij  deelen nu deze laatste 

waarde door  en vinden dan ongevee
, eene uiterst geringe buiging, welke, omdat 

wij  de latei ten opzichte van de buiging in een 

toestand beschouwd hebben, welke nog grootere 

buiging geeft dan in werkelijkheid tc verwachten is. Wij 

meenen echter  te moeten aanraden de buiging niet 

grooter  toe te laten dan der  vrijdragende lengte 

en dan nog in geen ge-val meer  tlan eenige weinige 

. Wij  komen bij  wijde openingen zoo licht in het 

geval, dat wel de latei meer dan het voldoende draag-

vermogen heeft, maar  toch een buiging zoude onder 

gaan waaruit kleine scheuren in het ondersteunde 

muurwerk zouden kunnen volgen. Vooral bij  gevclpuién 

moet hierop bizonder  gelet worden, dewijl ook een ge-

ringe zakking hier  hoogst nadeelig zoude kunnen worden. 

Wi j  raden aan de latei eene zoodanige lengte te ge-

ven, dat deze ruim tie hoogte in den muur ter  weers-

zijde van den dag der  opening doorschiet ; en wanneer 

geene bizondere omstandigheden dit verhinderen, de 

lengten van die doorschietende einden zelfs het dubbele 

van die hoogte te geven. 

Wanneer wij  den toestand dier  einden nagaan, dan 

zullen wij  gemakkelijk begrijpen, dat dc druk op de 

latei, op die einden wordt overgebracht, doch ook, dat 

deze onmogelijk daarover  gelijkmatig verspreid kan zijn, 

en dit ten gevolge der  buiging, hoe gering ook, welke 

de latei ondergaat. e zwaarder  deze genomen wordt, 

des te meer zal bij  dat overbrengen van tien druk op 

eene gelijkmatige verspreiding mogen gerekend worden, 

en, eene buiging van — 1 der  lengte of minder aan-

nemende, zullen wij  zonder  belangrijke fout die gelijk-

matigheid als volkomen mogen beschouwen. 

Bezigen wij  de latei tevens voor  boven-kozijndorpel 

en zijn dus de kozijnstijlen daarmede door  pen en gat ver-

bonden, dan zou het geval kunnen plaats hebben, 

dat de druk op de latei alleen op de kozijnstijlen en 

van daar op het grondvlak van den muur  neerkwam. 

Wij  vonden voor  dien druk  dus op ietleren 

stijl  kG. Bij  deze drukkin g hebben wij  nog te 

voegen wat op eiken stijl bijzonder weegt en tli t is 

van  of bijna  kG., zoodat het grondvlak van 

den muur  onder  eiken stijl niet . gedrukt 

wordt. j  hebben wij  ongeveer . drukkin g 

der balken en . muurgewicht. Wij  mogen nu 

aannemen, dat de druk van tli t muurgewicht op de helft 

der muurdikt e neerkomt, en dat de afstand van den 

buitenkant waarop wij  bij  den balksdruk te rekenen 

hebben, i . X  of nagenoeg . is. Wij  hebben dan 

 of  tc deelen doo  en vinden 
ongeveer e weerstand van het grondvlak van den 

muur is tlan, dc stijlen . e hebbende 

 of . e drukkin g is  er. wij 

vinden dan voor  zekerheid . x  of nagenoeg 4

dus nog niet volkomen eene vijfvoudige. 

Geheel anders wordt het geval wanneer wij  tic latei 

geheel van het kozijn afgezonderd houden. Stellen wij , 

dat tleze . over de stijlen heen in den muur  door-

http://voor.de


dat liet muurgewicht werkt, is 11 11 of 

of . e zekerheid is 

schiet en dat wij  de druk op de latei gelijkmatig over 

die einden verspreid kunnen rekenen. Wij  vonden voor 

de belasting op de latei , werkende op

. uit den buitenkant van den muur. j  komt 

nu het muurgewicht van . lengte, dit is  x 2,2 

X  X  of nagenoeg  stellen wij . e 

druk der  balken voor  dit gedeelte is - X  of na-

genoeg , stellen wij . e afstand uit 

den buitenkant van den muur, waarop wij  moeten rekenen 

79

omstreeks . Wij  hebben dan 

 1  X  X ,9 4-  X  of  te deelen 

door  l  of  gevende ongeveer

d  ; cn wij  hebben nu voor  den muur  X  X

1

X 10 of ruim 

zevenvoudig. 

Wi j zien hieruit ten duidelijkste, dat er  voor  de 

zekerheid van den muur voordeel in ligt de latei niet 

voor  bovendorpel van het kozijn te bezigen. n ieder 

geval ligt er  voordeel in de openingen met ontlastings-
bogen te dekken, en alleen, wanneer  hiertoe geene 

gelegenheid bestaat, neemt men eene latei, om den druk 

op de doorgaande n over  te brengen. 

 Wij  achten het van belang bij  de behandeling 

van dit onderwerp nog bizonder  neer  te komen op de 

constructie der  winkelpuien, zooals deze in de meest 

gewone gevallen voorkomen. n den regel zal men hie
tot eene latei, nu puibalk, tot ondersteuning van het 

bovendeel van den gevel moeten besluiten ; daar  de be-

schikbare ruimt e tot overdekking met eenen boog ontbreekt 

of deze te weinig welving kan verkrijgen om geen 

gevaarlijken zijdelingschcn druk op de blijvende hoek-

danimen . n zal nu hierin bij  som-

mige gevallen wel door  bizondere middelen kunnen 

voorzien, doch, in aanmerking nemende dat men meestal 

de grootst mogelijke vrij e opening tusschen die dammen 

verlangt, zal wel in de meeste gevallen het leggen van 

een puibalk noodzakelijk zijn. Wij  raden aan, hiervoor 

een, van plaatijzer  geklonken, te kiezen. 

t komt er  nu op aan de afmetingen van dezen te 

bepalen. n den regel is hier  een' hollen rechthoekigen 

koker  vorm te verkiezen, doch deze kan bezwaren omtrent 

het bevestigen der  betimmering opleveren; hoewel bij 

behoorlijk overleg dit zelden een onoverkomelijk bezwaar 

zal geven. 

n wij  dien koker , dan geve men aan de 

bodem en dekplaten geene mindere breedte dan de dikte-

van den muur, welke daarop moet dragen en laten deze-

platen over  de loodrechte kokerwanden zooveel weder-

zijds uitsteken dat met den balk de houten ribben, 

klossen enz: voldoende kunnen verbonden worden, om 

naar  vereischte de g te kunnen bevestiger. 

 let is nu in de eerste plaats noodzakelijk dat wij  den 

last bepalen welke op dien puibalk drukt , en om deze-

te bepalen dienen wij  te weten welk muurgewicht en 

bizondere belasting de puibalk te dragen heeft. Gaarne-

zouden wij  ons opstel de minst mogelijke uitbreidin g 

geven, doch, zullen wij  getrouw zijn aan het beginsel 

hetwelk ons tot schrijven aanspoorde, dan moeten wij  ook 

hier  een bepaald toelichtend voorbeeld behandelen, en 

ook dan nog zelfs wanneer  wij  overtuigd zijn alleen voor 

de minderheid der  belangstellenden in ons geschrift 

daardoor  van nut te zijn. 

k meende hier  het best te handelen door  een geval 

te kiezen dat tot mijne bizondere praktij k behoorde en 

toch zeer  alle daags voorkomende te achten is. t 

geval betrof de verbouwing van een gewoon burger-

woonhuis tot een winkelhuis. t perceel had eene 

breedte van , en de vraag was de benedenver-

dieping te voorzien van winkelramen, waarbij  de grootst 

mogelijke breedte voor  de étalage behouden bleef. e 

begane grond van het gebouw lag . boven de 

stoep cn deze . boven de trottoir . e verdieping 

gelijkstraats tot aan den bovenkant van de eerste balk-

laag had de hoogte van , de volgende van

en de bovenste van  , zoodat de gezamenlijke 

hoogte boven de stoep was . e bovenverdieping 

liep niet over  het geheele gebouw door. t was gedekt 

door  een wolfskap met dwarsnok, cn de zijmuren waren 

daarom tot afsluiting van het dwarskapje in den vorm 

van steile gevels opgetrokken, zoodat de dekking van 

dat deel een zadeldak-je was. n had hierdoor  de 

gelegenheid verkregen tot het aanbrengen van twee 

zolderkamers, welker  lichtopeningen enz. aan den voor-

gevel het aanzien gaven van drie verdiepingen hoog te 

zijn. e gevel had voor  iedere verdieping  lichtramen. 

e muuropeningen van deze waren in den dag allen 

. wijd, en de  overblijvende dammen elk

. breed. e lichtopeningen waren afgedekt met

steens streksche bogen ; die der  eerste verdieping had-

den . hoogte als muuropening. e borstweerings-

hoogte binnen het gebouw was op deze verdieping

, gerekend tot aan den onderkant der  steenen dor-

pels. e lichtopeningen der  bovenste of derde verdie-

ping hadden . hoogte in den dag en ook deze-

verdieping had . borstweering. e borstweering 

van het achtergedeelte van het gebouw was . 

boven den zolder. e voorgevelmuur  had nu van den 

bovenkant van de balklaag der  tweede verdieping, tot 

aan dien van de balklaag der  zolderkamertjes, de hoogte-

van  N. Tot deze hoogte was de gevel doorgaande 

ï\ steen dik en verder  nog ter  hoogte van , 

ter  dikte van  steen opgetrokken. Wij  hebben in de 

figuren  en  het dus bestaande, wat de hoofdlij -

nen betreffen, geteekend op eene schaal van  a Ï O O , en 

in fig.  datzelfde na de verbouwing. Wij  merken 

hierbij  nog op, dat de helling der  dakvlakken van het 

groote dak iets steiler  dan  was, zoodat de hoogte 

boven de muurplaat . bedroeg. t eene teeke-

ning van den platten grond dezer  bekapping zullen wij 

nu zien dat de breedte' van een dakvlak van het dwars-

kapje in projectie . bedraagt. 

t gewicht v i n het een steen zware gedeelte van den 

gevel was nu  x  x  of  wij  stellen 

. e muur  van li steen dikte, boven den dag 

der openingen van de derde verdieping was . 

en dus het gewicht van dit muurgedeelte ,5X3

of ongeveer . e wijdt e der  dakkamertjes was 

 ; en wij  moesten op de gewone belasting van de-

balklaag boven deze rekenen, om dat de zoldering daar-

boven tot berging van goederen gebezigd werd. Wij 

hebben voor  die belasting in rekening te brengen 

 X  X O of ongeveer ; eigenlijk is die-

belasting het dubbel van dit bedrag, doch wordt zij 

slechts voor  de helfi van het totaal door  den muur 

gedragen. e belasting van een dakvlak, die als vertikaal 

werkende moet aangemerkt worden, is

of . 

Wi j bepalen ons nu aanvankelijk bij  het gedeelte van 

den gevel boven den dag der  bovenste openingen. t 

muurdeel, hoog . dik . kunnen wij  aannemen 

op het midden der  muurdikt c te drukken en dus op  c

uit den buitenkant van den gevel. e balksbelasting 

rekenen wij  dat werkt op . uit dien kant, en dit 

in de veronderstelling dat de balken der  zolderkamertjes 

. in den muur liggen. Nemen wij  nu aan, dat de 

hielen der  sporen van het dwarskapje volgens de muur-

dikt e . zijn, dan komt de druk der  dakbelasting 

neer  op . uit den binnen, en dus . uit den 

buitenkant. t muurgedeelte dik . hoog . 

kunnen wij , zonder  belangrijke fout, rekenen op . 

uit dien buitenkant te werken. Wij  hebben nu 

 of 25099O, te 

deelen door  X  of  het-

geen ongeveer  geeft, en wij  mogen dus aannemen 

dat de druk op de strekschebogen der  bovenste lucht-

openingen, op . uit den buitenkant van den geve] 

neerkomt. 

Zij  nu fig: e teekening van een gedeelte des 

gevels, gaande tot aan den bovenkant en aanvangende 

aan den benedendagkant van de bovenste openingen, en 

waarop  de bovenlengte van den strekschenboog 

aangeeft. Wij  vinden bij  meting dat deze . is. 

Om nu te bepalen hoeveel op dien boog drukt , hebben 

wij  de evenredigheid  en wij  vinden 

hieruit . 

Wij moeten nu bepalen op welke wijze die druk zich in 

de dammen voortplant, en waar  die voortplantingslij n het 

grondvlak van de hier  in aanmerking genomene muur-

hoogte snijdt. Wij  moeten te dien einde de vertikaal 

bepalen welke door  het zwaartepunt van de fig: E  F 

gaat. Passen wij  hiervoor  het vroeger  aangegevene toe, 

dan vinden wij , dat deze op nagenoeg . afstand 

van G de grondlij n in c snijdt, zijnde a b de vertikaal 

door  dat zwaartepunt gaande. Wij hebben in de symetricke 

figuur  F  S C Q aangegeven door  welke constructie 

van lijnen het punt waardoor  die vertikaal moet loopen, 

gevonden wordt. Wij  nemen nu  i / = J  F en ook 

E <S$ E . Wij  trekken dƒ horizontaal, gevende met a b 

het snijpunt f, en trekken dan door  f en < de rechtelijn/^- . 

Wi j kunnen nu aannemen, dat in de vertikaal a b de 

helft van de belasting op den strekschen boog werkt en 

dus 1030 . Wij  nemen dan naar  eene willekeurige 

schaal b. v. 1 . voor  20 , op a b van / af een 

stuk f li hetwelk de drukkin g van 1030 . voorstelt, 

alzoo 51,5 . Wij  trekken nu doo  k eene e 
lij n welke de lij n  zoude snijden, in eenig punt dat 

wij  i zullen noemen en dan is naar  de zelfde gewichts 

schaal gemeten // i, de lengte van die horizontale, de 

grootte van den zijdelingschcn druk welke op de dammen 

door  de streksche bogen wordt uitgeoefend. Wij  hebben 

vervolgens het muurgewicht van het gedeelte E .

te bepalen. Wij  vinden bij  nieting  = 0,7,

en  E = 18 . e oppervlakte van  E  is 

dan  + 18 X 0,7 of [3,37 . e breedte van den 

dam tusschen de streksche bogen is  X  of 

. e hoogte der  dammen tot aan de beneden-

waarts volgende balklaag is . Wij  hebben nu 

voor  het muurgewicht van

of nagenoeg . en voor  het muurgewicht van den 

dam  x  x  X  gevende ruim . Wij 

stellen daarvoor ; en nemen aan, dat over N 

een muurgewicht van  ot . ver-

spreid is. Over  de breedte  druk t van den een steens 

bovenmuur, 
 s

 van de dakbelasting, , X
,5 ,5 

en van de balkbelasting - X  gevende te zamen 
,5 

X  of ongeveer . e totale druk over 

81,5 
 N verspreid is dan  of . Wij  vonden 

voor  den vertikalen druk op den strekschen b o og . 

en wij  kunnen dus aannemen dat over  N een druk 

van  of  gelijkmatig verspreid is. 

Wij hebben nu, om te bepalen op welken afstand uit 

den buitenkant van den muur die druk neerkomt,

. werkende o p c  - X 1620 o f 110 w e r k e n d e 
81,5 

o p . x 3470, o f n a g e n o eg 220 w e r k e n d e o p 
81,5 
c

22 . en g X 38 O o f o n g e v e er 250 w e r k e n d e o p 

den afstand 28 .  muurgewicht werkt op 

2Q 
_ y — X  gevende omstreeks  c

Nu is  X  + O X  X  X

 X  ; dit moet gedeeld worden door 

 of t quotient is 

ongeveer  zoodat de druk nu op . uit den 

buitenkant en dus op . uit den binnenkant van den 

muur neerkomt. Wij  moeten nu den kleinsten van deze-

afstanden in rekening brengen, en wij  hebben dan voor 

den weerstand van den muur  x  x  of . 

Wi j zien hieruit , dat de muur  niet alleen bestaan-

baar  is, maar  voor  eene volstrekte zekerheid zelfs te 

3 7 0 0 X O of bij -zwaar  is, en dat nu ook de zekerheid 

na 16 voudig is. t gekozene voorbeeld wijst ons 

aan, dat wij  een over  het midden van den muur binnen-



— 

s n k hebben, en de muu naa
binnen zal gaan , een l dat -
malen t . Zoo mogelijk e men 
in die gevallen het punt waa die k t mee
naa het midden van die , e het mee doen 

n de balken van de s in den 
muu  kan n ; en dit is te mee noodzakelijk 
omdat een e g den muu eene 
uitbuiking geeft, cn het bovengedeelte aan n 
blootstelt. 

Wij moeten nu onze aandacht vestigen op den buiten-
of hoekdam. n de e plaats zullen wij tc -
zoeken hebben of de g van den k doo  den 

n boog , in ons geval de g 
 en dan in d met den n k op 

Q  in die voeg Q , ook eene zijdelingsche -
ving kan te n geven. Wij hebben e m 
den k op de e T S te bepalen. e een-
steens , benevens de belastingen van dak en 
balklagen geven dewijl dc e hie  in g 

te n . is, x  of m  stellen 

wij . e e Q C S T  bestaat uit den 
k Q U C en den k . c -

 heeft  ̂ x  x  of . . 
e k  x  of 3.. alzoo te zamen

t gewicht van het hie  bedoelde e is 
dan  x  x  of m  stellen wij . 
Wij nemen aan, dat de l doo het t 
van dit gedeelte, doo het midden van Q  gaat. Zij 

 die , welke  in  snijdt. n wij nu 
naa de schaal de gewichten,  en zetten wij van
naa /> die lengte uit; nemen wij  naa die 
zelfde schaal —  of sSo, cn n wij 
dan het m  tlan zal tie diagonaal
met Q  eenen hoek moeten maken die  dan
is. Om dit te n n wij op Q .«eenen 
gelijkzijdigen k en deelen tic zijtic / Q midden 

. n wij nu .«//. tlan moet de g van den 
diagonaal  niet binnen den hoek  vallen. s dit 
laatste wel het geval, tlan is de d tegen een 
mogelijke g niet aanwezig, en zal men, om 
niets te wagen, doo  eene bekwame g die 

g onmogelijk moeten maken. j eene -
vuldige g geeft wel het d zelve eene 

e , doch het is m tleze -
heidshalve buiten g te laten. t men in de 
plaats van , segmentbogen voo  de -
dekking de openingen, dan t tlit gevaa voo  i 
zijdelingsche uitwijking , cn wel te minde naa
gelang tie welving die  bogen k  is; 
ook zal een e dikte tie e bogen hie
gunstig , welke wenken in d met een 

e g veel  tie d kun-
nen . Wij dienen nog op te , tlat wij . 

de gewichtschaal g van tie e tie
n kleine  genomen hebben, dan voo  eene dadelijke 

toepassing wenschelijk is. 

s de dam hij de laag Q  volkomen tegen -
ving , en dit zoo noodig met behulp van eene 

, dan zal de zijdelingsche , zoowel doo
de g als doo  den zamenhang van het metsel-

, tegengehouden , en hebben wij alleen op 
eenen n k te . Wij behoeven nu voo
dien dam geene e g in tc stellen wan-
nee wij, zoo als , bij gelijke e de dammen 
de middendammen voldoende bestaanbaa vonden, cn deze 

g zal tlan alleen noodig zijn, wannee de e 
de  hoekdammen kleine  zal genomen , hetgeen wij 

n zooveel mogelijk te . t dit laatste 
echte plaats, dan zal men, naa aanleiding van het -
gaande, gemakkelijk t de al- of niet -
heid zich kunnen . 

n gevelmuu voo  de bovenste g voldoende 
bestaanbaa bevonden hebbende, gaan wij tot de be-
handeling van dien muu  bij de volgende, lage lig-
gende, g . e e stelden wij 

, cn het t is dan
 nemen wij aan . e k welke de 

bovendam p uitoefent vonden wij . te 
zijn; j komt dan nog de k welke tie e 
bogen tie  lichten van de nu behandelde g 

p uitoefenen. Wij hebben onde de bovenlichten 
van den benedenkant de bovenste tot den bovenkant 
de , een hoogte van . en het -
wicht van het k op eenen n boog 

, is tlan  x  x  x 1,8 of m
wij stellen . e k lag gedeeltelijk in 
den , en wij moeten this tic belasting van een 

k voo  zoove deze op dien k , 
in g . c e e 
van dit gebouw was . e balken lagen . 
uit elkande en wannee wij als  voo  een 
woonhuis . pe 3 . belasting aannemen, vintien 
wij dat een k met . belast is; en de 

k ove de lengte van , gelijkmatig, 
met . Wij stellen gemakshalve . in plaats 
van t geeft voo  de belasting boven den dam, 

^ *  X  of , en voo  die ove de e de
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e opening —2_ x  of nagenoeg . 
Nemen wij nu in , dat op een midtlendam 
van n de helft van dezen laatsten k -
komt, dan vinden wij, dat de totale k op dien 
middendam  -f-  of . 

is. Van deze n tie gevondene . op . 
uit den buitenkant van den muu t t 
van . t op een afstand die wij vintien doo

de g van X  gevende nage-

noeg . c balksbelasting stellen wij te n op 
. uit den binnenkant en this op . uit tien 

buitenkant ; en nemen wij nu aan, dat het t 
boven tic opening op het midden van tien muu en dus 
op . , dan hebben wij  x l y +
X  x  x  x  of ongevee

 te deelen doo  de gezamenlijke belasting -
voo  wij  vonden. t quotient geeft  en dus 
is de afstand p die belasting uit den binnenkant 
van den muu t  of . Wij hebben 
nu voo  den d van den muu
of ; zoodat wij, dit zee weinig van -
schillende, ook voo  deze g den muu  als 
volkomen bestaanbaa kunnen aannemen. 

t is noodig dat wij, hoewel dan ook , 
den k op de hoekdammen bepalen. e is voo  de 
bovenste g  of g Wij hebben 

j dc helft of  en niet den totalen k op den 
n boog van de g in g te 

. j komt nog het t van den 
dam,  wij . vonden, s de k 
welke de helft de belasting van den nu in g 
komenden n boog uitoefent, en deze was 

 of , n wij de helft op
stellen, en dan nog . voo  den k de balken 
op dien dam. t gezamenlijke is nu
of . Van deze n . tip . 
uit den buitenkant,  op ,  op . 
en  op . Wij hebben dan,  X  f
X  te deelen doo  gevende-
nagenoeg e d van den dam is dan 

 of . t wij besluiten, dat 
ook daa de d m voldoende is. Wij 

n op, dat wij de gevondene . van -
moesten n om de blijvende . bij de bepa-
ling van het n in g te , 

l wij j m aannemen, dat elk gevaa
voo  zijdelings uitzetten is weggenomen. Wij zagen, 
dat de muu  ook bie m de neiging heeft tot 

s , en dat dus de onde te plaatsen 
pui zoude n  te zetten, zoodat een stevige 
koppeling van deze aan de balklaag enz. t nood-
zakelijk . 

Wij hebben nu tot aan de balklaag de benedenste 
van de beide , onde tie lichtopeningen 
nog . e en deze geeft ove  de uitge-

d van . een gewicht van
X  X  of . 

Wij zijn nu d tot de g van den j 
gevel doo de e van den gevelpui. Zooals wij 

s , e men l de tusschen-
steunsels van zoo g mogelijke . Tijdens de-

g van dit k koos men bij deze , 
voo  den puibalk in den l een n balk 
van voldoende e om p den bovenmuu te
volle dikte te doen n Om de noodzakelijke -

g te hebben liet ik den k , en 
t eene bebalking van e balkjes aan, welke 

op n ove  den puibalk gekeept n 
, en zoodanige lengte hadden, dat zij ove den 

tweeden balk in de balklaag de g heen . 
Zij n j de lengte van ongevee  , en 

n met den puibalk en met dien tweeden balk op 
de gezegde wijze n en j nog de -

den doo n . e fig.  en
geven deze e aan, n tevens de e 

n aangegeven zijn e de balken nog -
bonden ; l aan den balk, welke de -
balkjes , de noodige g was gegeven. 
Op deze wijze was, l ook doo g de

, eene e g . 

Wilden wij nu te  bepaling van de afmetingen van 
den puibalk, t datgene volgen wat tie e -
voo  aangeeft, dan zouden wij in zee ingewikkelde 

n . k sloeg j eenen n weg 
in en beschouwde den puibalk als gelijkmatig belast 
met het gewicht, hetwelk d naa . p 
doo  het gemiddelde van de n de  en 
middendammen als k t uitgeoefend j stelde 
ik de belasting k  dan deze in -
lijkheid was, geen enkele e toch bestond , om 
hie  niet met t van d te k te 
gaan. Wij hebben nu twee hoek- en e middendammen. 

n k op eiken hoekdam vonden wij . en 
dien op eiken niiddendam  Wij hebben dan 
 X  X  te deelen doo  de e lengte-

van den puibalk, dus doo  ongevee , hetgeen 
nagenoeg  geeft. j komt de helft de belasting 
van een dubbel k en dit is pe e 

. ,8x0  of , zoodat wij den puibalk op 

. lengte ons belast n met ongevee . 

 stelde nu twee tusschensteunpunten, elk met hun 
midden liggende op . uit den dag van den 
hoekdam onde de pui, j ik de hoekdammen de 

e van 0 . liet behouden. k beschouwde nu den 
puibalk als eenen balk van . e lengte, 
hoog  en d . de hoogte van  c  be-
schikbaa hebbende.  nam ik aan, dat ik veilig dien 
puibalk konde beschouwen in een toestand j de 

g de einden het midden hield tusschen 
eene enkele g en een bevestiging van deze, 
en alzoo belast met  X  of .
ik loooo . stelde. 

k e nu het n van zoo ianigen 
balk op de volgende wijze: dc e van den balk, 

d met de tweede macht de hoogte gaf 
 X  X  of e e n 

genomen, gaf  en dit deelende doo  de balks-
lengte in . of  gaf ongevee e belasting 
ove  de bedoelde lengte was  x  of 999O , 

t het mee dan voldoende de afmetingen, aan den 
puibalk gegeven, blijkt l dit in ons geval minde
noodzakelijk was, dient men toch in het algemeen te 

n of bij die belasting de puibalk ook eene 
te e buiging zoude . e e die
buiging t gevonden doo  de e macht de -

e lengte,  malen te nemen. Ons geval geeft -
voo  X  x  X  of -
volgens het standvastige getal  met het e stand-
vastige getal  en dan nog met de e  en 
met de e macht de hoogte 35 te , 
this  X  X  X  X  of
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en eindelijk door  dit laatste getal met de belasting 

9990, waarvoor  wij O stellen, te vermenigvuldigen 

en dan op 98405000 te deelen, vinden wij  0,2 . 

e balk zal dus niet meer  dan 2 . onder  de belas-

ting doorbuigen ; en deze doorbuiging is zoo gering, dat 

zij  buiten rekening kan blijven ; l in aanmerking 

nemende, dat de balk in een toestand , 
welke in werkelijkheid niet bestond. 

t was nu verder  noodzakelijk te onderzoeken of 

de tussehenstijlen, om den p drukkenden lasl te 

dragen, zonder  beteekenend door  te buigen de noodige 

dwarsafmetingen hadden. e stijlen waren 22 bij  33 . 

zwaar  en hadden  van 35 . Nemen wij 

nu 15  2,2 dan vinden wij  33 en dus de afmeting 

iets minder  dan - van  hoogte; doch het verschil is 
5 

 gering dat  koppeling, uit de betimmering vol-

gende, aan dit mindere voldoende te -moet komt om 

geene gevaarlijke buiging te vreezen. 

Om nu volkomen zeker  te zijn moest nog de zeker-

heid bestaan van de genoegzame grootte der  draag-

vlakken voor  dien stijl . Om dit te beoordeclen was het 

noodig den druk te kennen welke die stijlen te weer-

staan hebben. e puibalk werd nu beschouwd als eenen 

vrijdragenden balk van 73 . lengte cn ter  weerszijde 

op 27 . uit de einden ondersteund, terwij l de belasting 

werd beschouwd 3 \ 5980 -f 2 x 4350 ol ongeveer 

27000  te zijn. Wij  vinden nu den druk op de 

tusschensteunpunten, als volgt. 

e afstand van af het midden der  tussehenstijlen 

tot de einden der  vrijdragende lengte was 270 c  ; en 

de verhouding van dien afstand tot de totale balklengte 
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van 4,4 . en rekenen de hoogte boven de borstwee-

rin g van het parterr e 38 d  Wij  vinden dan voor  het 

muurgewicht 4,4 X 38 x 3.3 X 1,8 of ongeveer  990 . 

Van het boven de puibalk staande werk heeft de over-

blijvende dambreedte te 4 x 4553 of ongeveer 

3036; stel 3040 . e totale belasting op den dam is 

alzoo 4500 4- 990 4- 3040 of 8530 ; van deze werken 

4500 . op 16 . van den buitenkant van den muur, 

990 op een afstand die wij  vinden door  de becijfering 

is —'— of nagenoe 730 g . Wij  deelen het dubbel van 

deze breuk op de eenheid, en vinden clan — . Wij 

nemen nu de helft van de tweede macht van dit -
ken gevende—2-̂ , tellen daarbij  — cn vinden dan'"' -

128 3 384 

Van 3 trekken wij  nu 4x -5 af en het behouden — en 
 2 

het dubbel hiervan is t o]) de eenheid deelcnde 

geeft — . Nu vermenigvuldigt men -X- gevende 3 7 7 

 284 3 6 1152 
en dit gedeelte van de totale last, druk t nu op elk der 

stijlen ; wij  vinden daarvoor  ongeveer  900 . Wij 

stelden de breedte van de tussehenstijlen 2,2 ; en 

wij  mogen dus aannemen dat 4,4 x 3,3 X 600 den 

vereischten weerstand moet geven. Wij  vinden daarvoor 

8712; dat is minder  dan 10000. t werd dus noodig 

den druk van de stijlen over  eene grootere oppervlakte 

te verspreiden, waaraan gemakkelijk door  het inmetselen 

van blokken gehouwen steen onder  de stijlneuten voldaan 
werd. 

t nu de belasting op de tusschensteunpunten 

— van de belasting, dan heeft elke hoekdam daarvan
3 6 
te dragen of 4500 . n dam gaven wij  de breedte 

van 16,5 — 45 -X 16,5 gevende nagenoeg 12 . 
1 18,8 

nog 3040 op den afstand van 16,5 . Wij  hebben 

alzoo 4500 X 16,5 4-990 X 12 4- 3020 x 16,5 <>f 135960 
te deelen door  8530; dit geeft nagenoeg 16; en wij 

hebben dus voor  den weerstand 1,6 x 44 X 600 of 4224 

. e belasting, 8530 zijnde, is de dam eigenlijk te-

zwak en moesten hiertegen maatregelen genomen worden. 

 beste was, achter  het plint een blok gehouwen 

steen in te metselen van voldoende grootte, om zeker  te 

zijn dat de druk zich over  een genoegzame oppervlakte 

verspreidde. Zonder  daaromtrent in berekeningen te ver-

vallen kan men aannemen, dat daaraan voldaan wordt 

door  dit steenblok- de lengte van ruim l i maal tic dam-

breedte en eene hoogte niet minder  dan de muurdikt c 

te geven 

n zal de opmerking maken, dat zonder  de aange-

haalde voorzorgen er  tal van soortgelijke werken zijn 

uitgevoerd welke aan de eischen der  gegevene voor-

schriften niet voldoen, cn toch bij  ondervinding bleken 

bestaanbaar  te zijn. Wij  kunnen noch willen dit tegen-

spreken, maar  houden daarbij  vol, dat die werken dan 

een minderen graad van zekerheid hebben, cn niet die, 

welke onder  alle omstandigheden voldoende te achten 

is ; herhaaldelijk is mij  bij  het verbouwen van dergelijke 

perceelen gebleken, dat het ongenoegzame van de con-

structie zich wel degelijk had doen gevoelen, en dan 

wel niet op eene direct gevaarlijke wijze, doch op eene 

welke- bij  volledige zekerheid niet toetelaten is. 

n onzen tij d zouden wij  in zulk een geval den houten 

puibalk door  een balk van geklonken plaatijzer, ver-

vangen, en alles, aangaande het onderzoek- van de be-

staanbaarheid der  constructie, blijf t dan hetzelfde, 

behoudens de bepaling van de afmetingen van dien balk 

en datgene wat daarbij  aangebracht moet worden om 

de betimmering naar  behooren te bevestigen. Wij  hebben 

bij  de behandeling der  afmetingen van balken, (zie S' 0" 

jaargang van dit Tijdschrift) , het noodige aangegeven 

 die te bepalen, en zullen dan ook hieromtrent in 

geene verdere bijzonderheden treden. Wij  meenen nu 

genoeg gegeven te hebben om naar  de door  ons aan-

genomen beginselen de bestaanbaarheid der  muurdik -

ten voor  onze gebouwen van dagelijks voorkomende 

constructie, te kunnen beoordeclen, en zullen hiermede 

dat gedeelte van ons opstel besluiten om, zoo hiertoe 

de gelegenheid tot plaatsing verschaft wordt, de verdere 

muurwerken aan het hoofd van dit opstel genoemd, te 

vervolgen. Wij  herhalen de bemerking, dat wellicht niet 

62 

door  allen met onze wijze van zien zal ingestemd w-orden 

doch kunnen blijkens opgedane ervaring gerustelijk 

verklaren, dat bij  het opvolgen dier  voorschriften wij 

ons in geen enkel geval eenig nadeelig incident als 

gevolg van te gering gekozen afmetingen te verwijten 

hebben, terwij l wij  vertrouwen daarbij  tevens op eene 

redelijke wijze de eischen der  spaarzaamheid te hebben 

in acht genomen. 1) 

 Wij  zullen ons inziens kunnen volstaan met, ter  verdui-

delijkin g van de grondslagen onzer  voorschriften, te doen op-

merken, dat wij  steeds van het beginsel uitgingen, dat, wanneer 

een muur  malen de dikte voor  hoogte heeft, de druk van het 

gewicht van dien muur  neerkomt op zijn buitenkant en wel op 

dien, naar  welken de muur  tracht overtezetten. s nu de- muur-

dikte  dan is  de hoogte waarbij  die druk juist op dien 

buitenkant neerkomt; en voor  de hoogte // zal dan voor  den 

afstand van het punt, waarop wij  moeten rekenen dat het ge-

wicht uit het midden van den muur  werkt, gevonden worden 

~ — X - . Wij  hebben bij  de berek ningen door  ons 

ingesteld, de formule in dezen vorm toegepast, omdat wij  meen-

den daarbij  duidelijker  aantegeven van welk beginsel wij  uitgingen. 

e formule is te herleiden tot  d — h , welke in sommige ge-

vallen voor  de becijfering gemakkelijker  zal kunnen zijn. 

e bepaling van het punt waarin wij  de verschillende druk-

kingen, op eenen muur  werkende, moeten denken neer  te komen, 

'eidden wij  af uit de leer  dei Statische , zoodat alle 

verdere inlichtingen ten dezen aanzien ons overtollig voorkomen. 

Wi j  stelden den gezamenlijken druk per . metselwerk, bij 

eene tienvoudige zekerheid, op , en ineenden daarbij  het 

nog niet volkomen verharden van den mortel in rekening ge-

houden te hebben. Natuurlij k wordt, vooral bij  eene zorgvuldige 

behandeling van het metselwerk, die zekerheid op den duur 

grooter, en van hier  dan ook de bestaanbaarheid bij  afmetingen 

die minder  zijn dan onze voorschriften geven. t echter  wel 

eens wat veel gewaagd wordt, bewijzen de van tij d tot tij d voor-

gekomende ongevallen bij  verschillende bouwwerken [ zoodat ik 

meen met die voorschriften niet te veel te eischen, zoo men eene 

volledige zekerheid niet in den waagschaal wil stellen. 

Wi j  namen nu verder  aan dat de druk op eenig deel van het 

grondvlak van eenen muur  uitgeoefend, zich in de breedte van 

het punt van neerkomen ter  weerszijde gelijkelij k uitbreidt . s nu 

de afstand van dat punt tot den buitenkant van den muur

dan is  X  de weerstand waarop kan gerekend worden. 

Bij  onze voorschriften brachten wij  deze formule tot der. vorm 

 waarbij  wij  cn / in . uitdrukten , en / de lengte-

strekking van den muur  voortstelt. 

Bij  de beschouwing der  muren, gelijktijdi g aan schuine en 

vertikal e werkingen blootgesteld, en het punt waarop de resul-

tanten daarvan neerkomen, bepaald hebbende, stellen wij  ons 

den muur  als een penant voor, welke eene breedte heeft gelijk 

aan het dubbel van den afstand van dit punt tot den dagkant 

b. v. van eene uitgespaarde opening, en namen aan dat de ver-

tikal e druk zich daarover  gelijkmatig verspreidt. Wij  zullen dit, 

wanneer  wij  met eigenlijk vrijstaande penanten te doen hebben, 

niet onvoorwaardelijk kunnen toepassen, doch meenden in de hier 

behandelde gevallen dit te kunnen, omdat de hier  in aanmerking 

komende muur  in eenen gunstigeren toestand verkeert dan een 

vrijstaande penant. Wij  komen in het vervolg bij  de behandeling 

der vrijstaande penanten hierop terug. 

Wi j  stelden bij  muren, welke door  verscheidene verdiepingen 

heengaan, het muurdeel van elke verdieping als geheel op zich 

zeiven staande, en gingen van het beginsel uit dat dit door  eene 

doelmatige verankering der  balken, of waar  deze niet was aan-

tc-brengen door eene genoegzame beklemming der  muren te ver-

krijgen was. Wij  meenden daarop te- mogen en te kunnen 

rekenen, mits eene zorgvuldige behandeling op den voorgrond 

stellende. e lager  staande gedeelten werden nu eenvoudig als 

met den druk op de bovendeelen uitgeoefend, daarop overge-

bracht, beschouwd. 

Aangaande de bepaling der  afmetingen van den puibalk in 

ons laatst gekozen voorbeeld, namen wij  die belasting voor  den 

balk vri j  wat ongunstiger  aan dan zij  in werkelijkheid is. k 

meende, om den weinigen invloed der  besparing bij  eene ver-

mindering der  afmetingen van dien puibalk, hier  een overmaat 

van zekerheid te mogen voorschrijven, doch dan ook het eigen 

gewicht van dien balk buiten rekening te kunnen laten. 

e druk op de tusschensteunsels van den puibalk is bepaald 

volgens de theorie welke ons Eytelweyn  dit onder-

werp geeft. Noemen wij  den druk op een dier  tusschensteunsels 

, en de verhouding tusschen de totale vrijdragende balkslengte en 

den afstand van zoodanig steunsel tot het naastbij  gelegen balk-

einde dan hebben wij  — ( ' - 4 - « \ X — 7 — 

in welke formule 11 — is. n tal in het gegevene voorschrift 

gemakkelijk de toepassing dezer  formule terugvinden. 

E N OP . 

e drie ontwerpen, aan dezen jaargang van het Tijd -

schrift toegevoegd, en op kunst-industrieel gebied te-

huis , zijn afkomstig uit het atelier  der n 
A . F. Gips en C. , decorateurs te 's . 

Plaat  van dit drietal is een ontwerp voor  een 

, voor  een studeervertrek. 

e oliehouder  is daarbij  gedacht van porselein, met 

brons gemonteerd, de ornamenten gedeeltelijk mat, gedeel-

telij k gepolijst. 

Plaat  stelt een dergelijke lamp voor, eveneens 

voor  een studeervertck. 

e uitvoering is gedacht in brons of in -poli, 

met gepolijste ornamenten. e kap van deze lamp is 

voorgesteld van matglas te zijn, p ornamenten 

geslepen zijn, die dus glad en doorzichtig zullen zijn. 

Plaat  is een ontwerp voor  een kan, van gedre-

ven zilver  of van gegoten zink. 

e grond waarop het ornament ligt, moet bij  de 

uitvoering dof blijven, terwij l de versieringen zelve gepolijst 

moeten worden, hoewel zeer  weinig. 
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T W V A N . 

. Platte gronden. 

. Voorgevel. 
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V . e over  de breedte. 
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 en . Gevel aan het Plein. 

X X V en . . 

 en . Gevel-detail. 



T W VAN . 
— »

oen door  de aanneming der  wet (van 

15 i 1877) op de rechterlijk e orga-

nisatie beslist was, dat de Arrondisse-

ments k te Tiel zou blijven 

bestaan, werd door  den ondergetee-

kende aan Zijn e Exellentie den -

nister  van Justitie voorgesteld : aldaar  een geheel nieuw 

gebouw te stichten, geschikt voor  de zittingen van ge-

noemde , zoomede voor  de zittingen van het 

. 

t gebouw, dat alstoen daarvoor  in gebruik was, 

liet veel te wenschen over. Al s woonhuis gebouwd, werd 

het zoo goed mogelijk voor  het gebruik van de recht-

bank- ingericht, maar  kon in vele opzichten zelfs aan 

de matigst gestelde eischen niet beantwoorden. 

Na ruim een halve eeuw te hebben dienst gedaan 

als rechtsgebouw, en vroeger  drie kwart eeuw als woon-

huis, was het zoo bouwvallig geworden, dat sommige 

deelen er  van, om der  veiligheids wille, buiten gebruik 

waren gesteld. 

t een en ander  werkte gunstig, zoodat het door  mij 

gedane voorstel door  den r  werd goedgekeurd, 

en in Juni 1878 aan mij  werd opgedragen een ontwerp 

van een gebouw te maken ten dienste van de Arron -

dissements k en het t te Tiel. 

 was niet mogelijk in de gemeente Tiel een ge-

bouw te vinden, waarin tijdelij k de zittingen van de 

Arrondissements k gehouden konden worden; 

daaruit volgde, dat het oude gebouw zoo lang in dienst 

moest blijven tot dat het nieuwe gebouw geheel voor 

den dienst gereed was. Op verzoek van den r 

van Justitie besloot de gemeenteraad van Tiel tot kos-

teloozen afstand van een stuk grond aan den Staat, gelegen 

aan den ouden Tielwcg, ter  breedte van 40,00 . en 

diep 50,00 . Op dit terrein kon het gebouw aan alle 
zijden onbelemmerd en vri j  worden opgetrokken, en 

dus zonder  moeite van licht en lucht worden voorzien. 

Tegenover  dit voordeel, leverde het terrein ook be-

zwaren op, die de bouwkosten aanzienlijk moesten ver-

hoogen: in de eerste plaats lag het terrein zoo laag, 

dat het ruim r  over  de geheele oppervlakte moest 

worden verhoogd; ten tweede moest voor  den aanleg 

van het gebouw eene paalfundeering geslagen worden 

met palen van minstens 12 en 14 r  lengte; ten 

derde, ofschoon zoo als boven reeds is vernield het 

bouwterrein ruim r  wordt opgehoogd, lag het 

geheele terrein in eene diepte, ongeveer  3 r  lager 

dan drie der  toegangswegen, zoodat uit de verte altoos van 

uit de hoogte op het gebouw wordt gezien. Om dit laatste 

gebrek eenigszins te neutraliseeren, heb ik het gebouw 

op een soort podium geplaatst, waarin aan de achter-

zijde de woning voor  den concierge is aangebracht; door 

dit podium is het rijzig e van het gebouw zeer  bevorderd. 

e fundeeringsmuren zijn gemetseld van best roode 

waalmoppen in slap basterdtras; zij  zijn hoog van de 

fundeerplaat tot aan den onderkant trasraam ,87 . 

Overal waar  dit uitvoerbaar  was, zijn tot besparing van 

materiaal spaarbogen gemetseld, waarvan de pijler s onder 

op de houten fundeering door  omgekeerde bogen ver-

ecnigd zijn, ten einde de last van het gebouw niet 

alleen door  de pijler s te doen dragen, maar deze zoo-

veel mogelijk gelijkmatig over  de doorgaande paalfun-

deering te verdeelen. 

e gevels zijn allen gemetseld van utrechtschen appel-
bloesemsteen met gesneden voegen, met een spouwmuur 

er  achter  van een halven hardgrauwen waalmop; de 

banden, friezen, kroonlijsten, kolommen en versieringen 

zijn van gehouwen zandsteen of kunst cementsteen ver-

vaardigd; het bordes, de plinten, bazementen enz. van 

hardsteen. e daken zijn met leijen gedekt. 

 perystilium is met kruisgewelven van ijsselsteen 

met gesneden voegen gedekt. 

g is alles eenvoudig en met de bestemming 

van het gebouw in ernstigen zin uitgevoerd. 

n de vestibulen en gangen zijn de vloeren belegd 

met hardsteenen platen, afgewisseld met wit marmeren 

banden en paneelen ; de zolderingen zijn gesloten door 

steenen kruisgewelven van een halven mop gemetseld, 

cn in mortel beraapt en opgeschuurd 

n alle bureaux, wachtkamers en andere verblijven 

zijn de zolderingen op gewone wijzen geplafonneerd, 

de wanden gedeeltelijk met lambriseeringen voorzien en 

vertier  in mortel vlak afgeraapt; deze zolderingen en 

wanden worden in het volgende jaar  beschilderd. 

n de vestibulen en gangen zijn de wanden, pilasters, 

, de kruisgewelven enz. allen beschilderd en met 

ornamenten, arabesken enz. in stille kleuren en strenge 

lijnen versierd. 

e recht/aal heeft eene breedte van 8.54 , bij 

eene lengte van 16,10 , met eene verdiepinghoogte 

van 10,30 . 

Tegen elk der  beide lange zijmuren tier  rechtzaal, 

zijn tot versterking dezer  hoog opgaande wanden op 

gelijke afstanden twee contreforten of pilasters, breed 

0,50 en dik 0,34 , uitgcmctscld, tlie tie zaal over  de 

lengte in drie gelijke afdeelingcn deelt, waarvan een 
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door  het publiek, een door  advocaten, procureurs, ge-

tuigen, en de laatste afdeeling door  de leden van de 

rechtbank in beslag genomen wordt. 

Tusschen de afdeelingen voor  het publiek en de 

advocaten is eene balie gesteld, in het midden van een 

toegang voorzien, die door  een gesmeed ijzeren hek wordt 

afgesloten. e vloer  in de afdeeling, alwaar  de rechters 

gezeten zijn, is 0,30 . boven den zaalvloer  gelegen. 

n de langs- of zijmuren der  zaal, die elk door  de 

beide daartegen gemetselde contreforten of pilasters in 

dri e gelijke vakken worden afgedeeld, zijn gekoppelde 

getoogde drieiichtvensters geplaatst, waarvan de onder-

dorpels 5,50 . uit den beganen grond gesteld zijn. 

e hoogte van 5,50 . is in twee vakken afgedeeld: 

het onderste vak, ter  hoogte van 2,40 . is geheel 

met paneel- of vakwerk betimmerd en als oud eikenhout 

behandeld, terwij l de eijeilijsten en andere versieringen, 

van galvanisch gebronsd zink vervaardigd zijn.

bovenvak tusschen het paneelwerk en de onderdorpels 

der lichtvensters is met eene bronskleurige zware 

wollen stof tusschen vertikale plooien gedrapeerd. e 

drapeering met zware wollen stof is met het doel 

aangebracht om het galmen (de raisonnance) in de zaal 

zoo veel mogelijk tegen te gaan; zij  helpt tevens het 

ernstige karakter  der  zaal bevorderen. e overige wan-

den en lijsten, zoomede de kroonlijsten en het plafond, 

zijn wederom in stille harmonische kleuren geschilderd, 

de ornamenten cn andere versieringen, hoewel aan de 

renaissance , zijn meer  in eclectischen zin 

ontworpen. Op de wanden en boven den hoofdingang 
zijn eenige toepasselijke spreuken geplaatst. e zaal 

wordt door  zes tuben of cilinders van roodkoper  (met 

galvanisch gebronsde en vergulde kapiteelen en base-

menten versierd), waarin heet water  circuleert en die-

langs de zijwanden der  zaal zijn gesteld, verwarmd. 

Voor de ramen in de zaal zijn geene gordijnen van 

zware of kleurige stof aangebracht, eene strak gespannen 

licht blauw gazen stof is voor  het glas gespannen, van 

boven door  eene eenvoudige smal opgeplooide lambrequin 

gesloten. e portiek, die van de zitplaats der  rechters 

! tot doorgang naar  de raadkamer leidt, is door  een 

gordij n gesloten; de stof waaruit dit gordijn is vervaar-

digd, evenals de lambrequins voor  de lichtramen, is van 

dezelfde stof als die waarmede de wanden gedrapeerd zijn. 

e raadkamer is tevens ingericht tot bibliotheek, 

waarvoor  langs eene der  lange zijwanden kasten getim-

] merd zijn; de wanden zijn in groen bronskleurige tinten 

beschilderd, met bruin roodachtige lijnen en ornamenten 

versierd. 

 plafond er  van is grij s geschilderd, waarin vier 

medaillons met de portretten van rechtsgeleerden. 

 archief van het arrondissement, zoomede het 

archief der  notarissen, bevindt zich op de verdieping 

boven de raadkamer en de daarneven ter  wederzijde 

gelegen vertrekken ; daarbij  is nog een vertrek geplaatst 

om afschriften uit acten te kunnen maken. 

n het sousterrein zijn de woning van den concierge, 

de bergplaatsen voor  brandstoffen, enz. 

e voorstelling in het frontespice door  mij  aange-

geven, is door  den heer  J. Smit Crans ontworpen en 

in sgrafito uitgevoerd. 

Aannemer van het werk was de heer  1'. A . van 

r  te . 

Wanneer  het gemeentebestuur  van Tiel het omlig-

gende terrein zal hebben opgehoogd, de wegen er  om 

heen zal hebben aangelegd, zal dat terrein, hetwelk aan 

den staat behoort, door  een hekwerk worden ingesloten 

cn met eenige lagen bloeiende heesters worden beplant. 

 gebouw werd in November  1882 in dienst 

gesteld. 

J F. . 

's G r a v en hage, 

23 Apri l 1883. 

EEN EN  OVE . 

irculati e in de meest uitgebreide 

betcekenis van het woord, het ver-

keer  door  de voornaamste straten, 

zoowel van personen als van rijtui -

gen, vrachtwagens, handkarren, 

omnibussen, trams, enz. enz., wordt 

meer  en meer  een van die zaken, 

«elke de voortdurende zorg behoeven van het gemeente-

bestuur  eener  groote stad. 

j  de noodzakelijkheid, waarin zich alle gemeentebe-

sturen geplaatst zien, om den toestand van de hoofdwegen 

vooral, zooveel mogelijk in evenredigheid te houden met 

de eischen, welke door  een belangrijk verkeer  gesteld 

worden, heeft het op twee voorwaarden te letten, waar-

aan de bepaalde soort van bestrating, die het geschiktst 

wordt geoordeeld, in allen geval moet voldoen. 

t andere woorden: het gemeentebestuur  moet zijn 

keus vestigen op een soort van plaveisel, dat zooveel 

mogelijk aan de gestelde eischen voldoet, en tevens op 

den duur  zoo goedkoop mogelijk is. 

Aan deze beide voorwaarden wordt voldaan, wanneer 

de bestrating; 

 Van dien aard is, dat zij  bij  het vervoer  van 

lasten den minst mogclijken weerstand biedt, zonder 

daarom zóó glad te zijn, dat hierdoor  gevaar  voor 

personen en dieren geboren wordt. 

2 ° . Zoo stevig en duurzaam is gemaakt, dat reparation 

slechts zelden voorkomen. e laatste toch zijn niet 

alleen zeer  kostbaar, maar  leveren een bron van hinder 

en somwijlen ook van gevaar  op, hetwelk allerminst in 

het belang van een geregeld verkeer  is. 

3°. Aan deze eigenschappen, die van goedkoopheid 

in aanleg paart. 

Eindelij k zou men hier  nog aan toe moeten voegen, 

dat het materiaal waaruit het plaveisel vervaardigd is, 

zoo moet gekozen zijn, dat het rijtuig - en wagenverkecr 

zoo min mogelijk aanleiding geeft tot gevaar, dat voor 

de bewoners van de aan de straat gelegen huizen 

hinderlij k of nadeelig is. 

j  het lezen van deze voorwaarden en wel vooral 

van heigeen in sub i vermeld is, denken wij  wel 

allereerst aan de asphaltbestrating. e soort van 

bestrating, biedt zeker  wel den minst mogclijken weer-

stand bij  het vervoer  aan, maar  een van de nadeelen, 

die daaraan verbonden zijn en door  de tegenstanders 

terecht als van groot aanbelang worden vermeld, is de 

omstandigheid, dat zij  bij  nat weder  te glad worden. 

Allerle i pogingen heeft men in het werk gesteld om 

hierin te voorzien en men zal moeten erkennen, dat er 

onder  deze gevonden worden, die het beoogde doel 

vri j  wel bereiken. 

Zoo zorgt men in Parijs, dat de asphaltbestrating niet 

te glad wordt, door  haar  met buitengewonen zorg te 

reinigen en met scherphoekig en grof zand te bestrooien ; 

het doel wordt daardoor  volkomen bereikt, maar  toch 

schijnt het wenschelijk hiertoe op een andere wijze te 

geraken en wel door  de ruwheid van de straatopper-

vlakte meer  langs natuurlijke n en minder  omslachtigen 

weg te verkrijgen . 

Voor eenige jaren trachtte men hierin te voorzien, 

door  de oppervlakte, nadat de asphalt gelegd was en 

zij  nog week was van voren of gleuven te voorzien, 

doch deze proef mislukte, daar  de opstaande kanten 

veel te snel afsleten en de gewenschte ruwheid ver-

loren ging. 

, nog onlangs heeft men in n andere 

proeven genomen, waarvan men zich meer  voorstelde. 

n vermengde namelijk de asphalt in de smeltketels 

met klein geslagen stukken kalksteen, mengde een en 

ander  goed dooreen en goot nu van dit mengsel recht-

hoekige blokken, die de grootte hadden van de gewone 

straatsteenen. e werden, terwij l zij  nog warm waren, 

in de vormen van een hydraulische pers gebracht, en 

aan een hevigen druk onderworpen. t deze soort 

van steenen werd een gedeelte van de Queen Victoria -

street te n bestraat en de aanwezigheid van de 

kalksteen in het mengsel, had zeker  ten gevolge, dat 

de gladheid ongelijk veel minder  was dan van gewone 

asphaltbestrating. e nadeelen van dit stelsel bleven 

echter  niet uit, en vandaar  dat een navolging hiervan 

niet geraden schijnt. e aanwezigheid van kalksteen 

toch moge er  het hare toe bijdragen om de gladheid 

te verminderen — zeker  is het evenwel ook, dat zij  de 

homogeniteit van de bestrating zeer  benadeelt. t 

bleek dan ook dat de asphaltsteenen spoedig afbrok-

kelden en voortdurende herstellingen noodzakelijk 

maakten. Ook bleek dat, daargelaten het afbrokkelen, 

de algemecne slijtage over  de geheele oppervlakte van 

de bestrating veel aanzienlijker  was, dan bij  het gebruik 

van onvermengde asphalt te constateeren viel. n het 

algemeen is men daar  tot de conclusie gekomen, dat 

men beter  doet zich zooveel mogelijk aan de gladheid 

van de asphaltbestrating te gewennen. e hinder  en 

last welke zij  biedt, zijn niet radikaal weg te nemen en 

het is alleen door  met groote zorgvuldigheid op den 

zuiveren toestand van de oppervlakte te letten en zooveel 

mogelijk te zorgen, dat de verontreinigingen van allerlei 

aard spoedig verwijderd worden, dat tie nadeelen van 

deze soort van bestrating, tot een minimum gereduceerd 

en de voordeden zoo groot mogelijk worden. 

Terwij l de asphaltbestrating in n jaarlijk s meer 

en meer toeneemt en men zich daar  zeer  goed van de 

voordeden van dit stelsel bewust is, maakt zij  bij  ons 

te lande slechts zeer  kleine vorderingen. n Amsterdam 

bijvoorbeeld, schijnt men veel tegen het asphalt te 

hebben. Nadat eerst het eene gedeelte van de -

straat —  namelijk van den m tot aan de Taksteeg — 

voor  ongeveer  een tiental jaren op deze wijze bestraat 

was geworden, scheen men er  na kennismaking zoozeer 

tegen ingenomen te zijn, dat eerst in dit jaar  een ver-

lenging der  asphaltbestrating door  de t tot 

aan het Sophiaplein werd voorgesteld cn uitgevoerd. 

n moet men blijven erkennen, dat deze 

bestrating impopulair  onder  tie koetsiers blijf t en niet 

dan bij  hooge noodzakelijkheid bereden wordt. t 

verschijnsel, dat men in andere steden waar  dezelfde 

soort van bestrating op grootere schaal is toegepast, 

niet ontmoet, is wel voornamelijk toe te schrijven aan 

het eigenaardige hoefbeslag, het zoogenaamd ,, Amster-

damsen beslag"  met de zeer  groote kalkoenen en 

neuzen, dat wellicht zeer  goede diensten bij  het op- en 

afgaan van tic bruggen doet, maar  weinig geschikt is 

om aan de paarden op de zeer  vlakke oppervlakten 

van het asphalt, tic noodige vastheid te geven. 

Omtrent de asphaltbestrating in n staan ons een 

aantal tamelijk uitvoerige gegevens ten dienste. 

n tlie stad zijn in de laatste zeven jaren ruim hon-

derdtwinti g duizend vierkante meter  straatoppervlakte 

met asphalt, en wel met de zoogenaamde samengeperste 

asphalt, betlekt geworden. Terwij l in Amsterdam uit-

sluitend gebruik wordt gemaakt van tien asphalt uit tie 

Val tic Travers in het Zwitscrsche Canton Ncufchatcl, 

bediende men zich in eerstgenoemde stad van drie 

soorten, namelijk van tie zooeven genoemde, van tie 

asphalt uit Seysscl afkomstig, hetwelk aan de e 

in het Fransch t van de Ai n ligt cn einde-

lij k van asphalt van a op het eiland Sicilië. e 

Berlijner s zijn zeer  met tlie soort van bestrating inge-



nomen en allerwege wordt de wensch kenbaar  gemaakt 

om dit stelsel ook op de andere straten in toepassing 

te brengen. 

Belangrijk zijn de maatregelen, die men daar  met het 

oog op het onderhoud dier  bestrating genomen heeft, 

cn daar die quaestie hier  te lande vooiv.eker nog verre 

van opgelost is, zullen wij  daarvan het voornaamste 

laten volgen, en in het kort , een oppervlakkig overzicht 

van de kosten geven, welke in die stad voor  de asphalt-

bestrating moeten bestreden worden. 

Bij  het steeds toenemend verlangen onder de bevol-

king naar  deze soort van bestrating en het vri j  beperkte 

getal van hen, die voor het leggen en onderhouden van 

asphaltbestratingen in aanmerking kunnen komen, erkende 

het gemeentebestuur van Berlijn , dat bijzondere maat-

regelen moesten genomen worden, opdat men niet te 

eenige tij d door het steeds toenemen van de met 

asphalt geplaveide straat- cn trottoiroppervlakte n geheel 

van de ondernemers afhankelijk zou zijn en dus -

voornamelijk bij  het onderhoud van bestaande plaveisels -

sommen zou moeten betalen, die hun willekeur  voorschreef. 

e afdeeling van het stedelijk bestuur, die zich voor-

namelijk met de bestratingen bezig houdt, heeft toen 

voorgesteld, niet zooals gewoonlijk geschiedt, de kosten 

voor den aanleg cn voor bet onderhoud scherp van 

elkander af te scheiden, maar aan den ondernemer, die 

de nieuwe bestrating maakte, ook het onderhoud daarvan, 

gedurende een reeks van jaren, op te dragen. 

t contract waarbij  een en ander is vastgesteld, be-

paalt: dat de ondernemer van den nieuwen aanleg, de 

door hem vervaardigde asphaltlaag en de daaronder  lig-

gende betonbedding, gedurende negentien jaren nadat 

het werk gereed is gekomen, in goeden, berijdbaren 

toestand moet houden en bet na dien tij d in dezen toe-

stand aan het gemeentebestuur  moet opleveren. 

Voor dit onderhoud wordt in de eerste vier  jaren 

geen vergoeding gegeven n de volgende vijftie n jaar 

ontvangt de ondernemer een toelage, waarvan de grootte 

afhankelijk is van de meerdere of mindere uitgebreid-

heid van het oorspronkelijke werk en van de nieuwe 

bestratingen, welke door den ondernemer in het betrek-

kelijk e jaar  worden gelegd. Wanneer de gezamenlijke 

oppervlakte van nieuwe asphaltbestratingen, die in een 

jaar tot stand komen, vijfduizend of mee vierkante mete
bedragen, bedraagt de toelage voor  het onderhoud dertig 

cents per  vierkanten meter. Blijf t dat getal onder de 

vijfduizend, dan betaalt het gemeentebestuur  vijfenveer-

tig cents per  vierkanten meter  uit. e verhooging van 

vijftie n cents vervalt evenwel, wanneer de ondernemer 

voor  nieuwe bestratingen, een hoogeren prij s per  vier-

kanten nieter  verlangt, dan oorspronkelijk werd vastgesteld. 

e prijzen gelden voor de herstellingen aan gewone 

.straatoppervlakten ; voor  reparatiën, die tengevolge van 

werken aan onderaardsche buizen, gasbuizen, waterlei-

dingbuizen, telefoon en telegraafkabels, of van werken 

aan de rails der  tramwegen, noodig waren, is een an-

der tarief gemaakt. t behoeft nauwelijks vernield te 

worden, dat de reparatiën, noodig wegens buitengewone 

gevallen, bijvoorbeeld het springen van waterleidingsbui-

zen en dergelijke niet voor  rekening van den ondernemer 

komen. Verder  laat de stad den ondernemer een vri j 

aanzienlijken waarborgsom storten, en heeft zij  zich het 

recht voorbehouden, om ten allen tijd e het contract te 

verbreken, mits daarvan minstens een jaar  te voren 

kennis wordt gegeven. 

Tot deze eigenaardige bepalingen van hel contract is 

men gekomen, daar men van oordeel was, dat — wil 

men goed werk verrichten — voor het onderhoud van 

een bestaand plaveisel, hetzelfde materiaal moet gebruikt 

worden als waaruit het aanvankelijk werd samengesteld, 

en dat men alleen dan de verzekering verkreeg, dat de 

nieuwe aanleg werkelijk goed werd uitgevoerd, wanneer 

den ondernemer de verplichting tot het langjarig onder-

houd van hetzelfde werk werd opgelegd; dat de bepa-

lingen eindelijk ook voor den ondernemer van belang 

waren en hem voordeel konden aanbrengen, omdat, nu 

hij  zich met het onderhoud belasten moest, het grootste 

gedeelte van zijne onderhoorigen, die zich in het werk 

geoefend hadden konden gehouden worden en zijn 

machinerieën en toestellen ook niet voor een groot ge-

deelte van het jaar  ongebruikt en dus rente-verslindend 

behoefden te blijven liggen. 

Geheel zonder  aanleiding te geven tot bedenkingen 

is dit contract niet. n zal men er  in hoofd-

zaak wel mede eens wezen, en gelden de opmerkingen 

meer de bijzaken. 

e toelage van dertig cents per  vierkanten nieter  bij -

voorbeeld — is die goed bepaald ?  is ongetwijfeld 

zeer  moeielijk hieromtrent een oordeel uit te spreken, 

omdat de ondervinding in dit opzicht, zoowel te Berlij n 

als in welke andere stad ook, ten eenemale ontbreekt. 

Waarschijnlij k zal men zich bij  het aangaan van een 

dergelijk contract wel bewust zijn van den risico, die 

beide partijen ongetwijfeld loopen en dat de stedelijke 

regeering zulke heeft ingezien, wordt wel bewezen 

door het artikel in het contract, waarbij  zij  zich het 

recht tot verbreken voorbehoudt. n moet er-

kend worden, dat — al moge hier  en daar  aanmerkin-

gen op de voorwaarden gemaakt worden, het contract 

veel goede bepalingen bevat en het zeker van groot 

belang is, dat het langdurig onderhoud aan den onder-

nemer van den aanleg der  bestrating wordt opgedragen. 

e ondervinding elders opgedaan, waar  deze bepaling 

niet wordt nageleefd, toont op ondubbelzinnige wijze 

aan, van welk een groot voordeel deze schikking zoo-

wel voor de stedelijke belangen als voor die van den 

aannemer der  bestrating is. 

Na de asphaltbestrating, levert de houtbestrating den 

minsten weerstand bij  het vervoer van lasten op. Zooals 

bekend is, worden in tal van steden proeven genomen, 

ten einde de beste wijze te leeren kennen, die men bij  den 

aanleg dezer  soort van bestrating moet volgen, om tot de 

verlangde resultaten te komen. n zeer  weet een ieder, 

dat men in dezen nog lang niet tot een oplossing is 

i gekomen, en dat nog om zoo te zeggen dagelijks, nieuwe 
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methodes voor de samenvoeging der  blokjes worden 

aangegeven. 

Welke soort van hout zal men moeten gebruiken ? 

t men harde houtsoorten, zooals eiken- of beuken-

hout kiezen, ofwel de zachtere naaldhoutsoorten? 

e quaestie schijnt intusschen door de groote 

ondervinding, die men in Engeland in zake de houtbe-

stratingen heeft opgedaan, geheel te zijn opgelost, en 

men is daar tot de overtuiging gekomen, dat een deugde-

lijk e houtbestrating, die zoolang mogelijk tegen de 

slijtage door de wielen van rijtuige n en wagens, en door 

de hoeven der  paarden veroorzaakt, weerstand moet 

bieden, uit dennen- of vurenhouten blokjes moet ver-

vaardigd worden. e stammen, waaruit de blokjes ge-

zaagd worden, moeten van middelbaren ouderdom en 

gaaf zijn, en in het algemeen een soort van hout opleveren, 

dat voor de gewone doeleinden bij  huizenbouw geschikt 

is. Van groot belang is het dus, dat men bij  de keu-

rin g van de blokjes met omzichtigheid te werk ga, en 

niet te gemakkelijk goedkeuren, omdat de nerf door  de 

spoedige verontreiniging toch niet in het gezicht komt. 

Ook de tij d waarop de boomen geveld en de stammen 

verdeeld worden, staat in nauw verband met de waarde 

van het hout. 

Van het grootste gewicht voor de deugdelijkheid van 

het stelsel als bestrating en voor het onderhoud van 

het geheel, is het onmiddelijk bestrooien der  blokjes 

met een fijn  soort van grind, waardoor  langzamerhand 

een soort van verviltin g aan den bovenlaag der  hout-

vezels ontstaat, die naar bet schijnt beschuttend voor 

het overige hout werkt. p komen wij  later  terug. 

Uit het voordeel van deze zoogenaamde vervilting , 

volgt als het ware vanzelf, dat de hardere houtsoorten 

niet geschikt zijn; want indien men beuken- of eiken-

hout of andere houtsoorten van dergelijken aard 

gebruikte, zou, tengevolge van den geheel anderen 

structuur van dit hout, zich de viltlaag niet kunnen 

vormen. e naaldhoutsoorten in het algemeen toch, 

vertoonen in de richtin g van den groei, lange uitgerekte 

houtcellen of vezels die zich, om zoo te zeggen, doorcen-

strengelen, hetgeen bij  de loofhoutsoorten onmogelijk 

het geval kan zijn, aangezien deze voornamelijk korte 

vezels in de richtin g van den groei hebben. Wel is 

daardoor dat hout zeer  hard, maar  evenzeer is daarvan 

het gevolg, dat de oppervlakte (het kopshout) zeer 

glad wordt en weldra onder den voortdurenden invloed 

van de wielen en de hoeven der  paarden broos wordt, 

waardoor de .-.eer  kleine houtvezeltjes loslaten en voort -

durend een nieuwe hou t laag aan de vernielende 

werking van het straatverkeer  wordt blootgesteld. r 

breken de houtvezels, terwij l zij  bij  de zachtere hout-

soorten slechts buigen en dus tevens het daaronder 

liggende hout tegen vernieling beschermen. 

n weet, dat niet zelden stemmen opgaan, die zich 

tegen de houtbestratingen verklaren, en dat de tegen-

standers niet geheel ongelijk hebben, volgt uit een 

aantal erkende nadeelen, die aan deze manier  van be-

strating verbonden zijn. 

Vooreerst wordt gedeeltelijk aan de houtbestrating 

toegeschreven, de veelvuldige ziekten van de adem-

halingswerktuigen, welke in New York , waar  vooral 

de houtbestrating een groote toepassing gevonden heeft, 

werden geconstateerd. e ziekten vinden hun oorzaak 

in de tegenwoordigheid in de lucht van zeer  kleine 

vezeltjes, die van andere organische zelfstandigheden 

doortrokken zijn. Niettegenstaande de vervilting , waarop 

boven is gewezen, krijgen de oppervlakten der  hout-

blokjes na verloop van langeren of korteren tij d een 

poreusachtig aanzien; de openingen en kanalen, die 

zich in het hout bevinden, vullen zich met water, mod-

der en Straatvuil, en geven aanleiding dat het hout lang-

zamerhand begint te rotten en dat de kleine vezels 

loslaten onder den druk van de daarover  vervoerde lasten 

of van de hoeven der  paarden. Zoolang de bestrating 

door  regenachtig weder of door  besproeiing in voldoen-

den natten toestand blijft , zullen de vezels zich niet 

verspreiden maar bij  droogte en onvolkomen besproeiing, 

verspreiden zij  zich in de lucht, na eerst door  de voort-

durende beweging der  rijtuige n en karren tot zeer  fijn 

stof als het ware gemalen te zijn geworden. 

Zooals men weet, worden de blokjes vóór zij  in be-

werking komen, op de een of andere wijze met creosootolie 

gedrenkt. Geschiedt echter  dat creosooteeren op onvol-

doende wijze, zoodat de olie zelve niet ver  genoeg in 

het hout dringt , dan kunnen de organische stoffen, 

afkomstig van het straatvuil, tot op tamelijke diepte in 

de poriën van het hout doordringen en aanleiding geven 

tot het ontwikkelen van gassen, die zeer  nadcelig voor 

de gezondheid zijn. e verbinding verder der  blokjes 

onderling, die in de meeste gevallen vri j  onvoldoende-

is, zou volgens een opstel over dit onderwerp in een 

hygiënisch tijdschrif t voorkomende, tot soortgelijke resul-

taten leiden en aanleiding geven, dat de ondergrond 

verontreinigd wordt. 

Eindelij k heeft men hier  en daar  gewezen op het ge-

vaar, dat de bestrating bij  brand op zou kunnen leveren. 

n heeft zich beangst gemaakt over de quaestie of 

het niet mogelijk kon zijn dat een brand, welke aan de 

eene zijde van een straat ontstaan, zich langs de hout-

bestrating kon voortzetten en op die wijze de huizen 

aan de tegenovergestelde zijde der  straat gelegen, kon 

aansteken.  schijnt intusschen, dat het gevaar  vri j 

denkbeeldig is, daar  rapporten over  deze quaestie naar 

aanleiding van onderzoekingen in New Vork en n 

ingesteld, het overplanten van een brand op de-

voorgestelde wijze als zeer  onwaarschijnlijk deden 

voorkomen. 

Belangrijk e mededeelingen vinden wij  vermeld over 

de proeven, die in de Champs-Elysces tc l'arij s met een 

nieuwe soort van houtbestrating zijn genomen, welke 

daar  door een Engelsche maatschappij, die zich met de 

bestrating belast had, voor het eerst in het groot is 

gelegd e nieuwe manier  wijk t voornamelijk van de 

gewoonlijk gevolgde af, in de wijze hoe de blokjes on-

deelig verbonden worden en zij  moet beter  in staat zijn te 

gemoet tc komen aan de bezwaren, die hierboven met het 
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oog op de hygiene medegedeeld zijn. e volgende korte 

mededeelingen mogen hier  een plaats vinden. 

e blokjes hebben een kubusvormige gedaante en 

worden van dennenhout vervaardigd. e wijze hoe de 

Engelsche maatschappij  de blokjes creosooteert is nog 

uiterst primitief , Zij  worden namelijk in een bad van 

steenkolenteerolie gedompeld en verhit, hetgeen zooals 

men begrijpen zal niet voldoende is, om de olie daarin tot 

een behoorlijke diepte te doen doordringen. n 

heeft men ingezien, dat dit het zwakke punt van de 

methode, is en thans worden de blokken onder  een druk 

van lien of veertien atmospheren zoolang in een bad 

van zeer  hoog verhitte steenkolenteerolie gedompeld, tot 

dat de olie er, niet tot een bepaald bedrag, zooals 

gewoonlijk wordt opgegeven, — maar  tot een bepaalde 

diepte van anderhalvcn of twee centimeters in door-

gedrongen is. 

e maatschappij, die thans op deze wijze laat creoso-

teeren, beweert echter  een middel te hebben gevonden 

waardoor  het eenvoudig dompelen in verwarmde steen-

kolenteerolie voldoende zal blijken te zijn. Zij  wil 

namelijk een bepaald soort van grint over  de houtbe-

strating uitspreiden. t grint wordt dan door  de zware 

wagens, die er  over  heen rijden verbrijzeld en de zeer 

kleine stukjes steen dringen gedeeltelijk in het hout, 

waardoor  na eenige maanden dienst een korst gevormd 

wordt van vij f tot negen millimeters dikte. e korst 

wordt buitengewoon hard en zeer  vlak, en beschermt 

het hout tegen afslijting. Bovendien voorkomt zij  de 

vorming van stof (bestaande uit fijne.overal doordrin -

gende, zeer  kleine houtvezeltjes) en maakt de geheele 

bestrating ondoordringbaar  voor  vocht. r  wordt 

dan het hout niet alleen tegen afslijtin g beschermd, maar 

ook tegen een soort van plaatselijke rotting , die zooals 

wij  boven aanmerkten, aanleiding geeft tot ontwikkeling 

van voor  de gezondheid nadeelig gassen. 

Uit een hygiënisch oogpunt is dus aan een voor-

waarde vri j  wel voldaan. Ook wordt door  de nieuwe 

methode voorzien in de nadeelige gevolgen, die aan een 

verontreiniging van den ondergrond moesten toegeschre-

ven worden. 

Volgens de nieuwe manier  worden tusschen den onder-

grond en het plaveisel drie verschillende lagen gelegd. 

Vooreerst maakt men een asphalt laag, die ten minste 

een dikte heeft van vij f centimeter. n wordt het 

houten blokje tot op een vierde gedeelte van zijn hoogte 

ingedrukt. n volgt een dunne laag van Portland Ce-

ment, die den noodigen ronden vorm heeft en eindelijk 

een bedding van beton van minstens vijftie n centimeters 

dikte, welke met cement vermengd wordt. 

e verbinding eindelijk der  blokjes ondccling ge-

schiedt op drie-vierde der  hoogte; de ruimt e tusschen 

de blokjes overgelaten, heeft een breedte van een centi-

meter  cn wordt aangevuld met een mengsel van fijn 

grint en van Portland Cement. t mengsel verhardt 

schielijk en krijg t zulk een stevigheid, dat de blokjes 

wanneer  men ze later  wegneemt, eerder  middendoor  breken 

dan dat de verbinding tusschen hen onderling scheurt. 

r  deze hechte verbinding wordt het onmogelijk, 

dat vloeistoffen van welken aard ook tusschen de voegen 

der blokjes doordringen en af mocht dit hier  of daar 

het geval zijn, dan worden zij  door  de drie genoemde 

lagen, toch verhinderd met den grond in aanraking te 

komen. 

n n zijn door d intressante waarne-

mingen gedaan, die een onderzoek ten doel hadden 

naar  den aard van de stortingen op de verschillende 

soorten van bestratingen. Uit deze waarnemingen volgt, 

dat houtbestrating, in vergelijking met asphalt- en kei-

bestrating het minst aanleiding geeft tot ongelukken, 

door  stortingen van paarden ontstaan.  zijn vooral 

de stortingen voorover, op de knieën, die bij  de hout-

bestrating het talrijks t zijn. c volgende tabelletjes zijn 

aan dit rapport van d ontleend. 

t eerste geeft aan, hoe groot de afstand is, welke 

door  de paarden te n over  dc drie genoemde 

soorten van bestrating zonder  val wordt afgelegd, 

Asphaltbestrating 307 s 

n „  212 „ 

t „  7'7 

t tweede geeft een overzicht van het meer  of 

minder  ernstige van den val. 
A B C 

Asphaltbestrating 
. 

140 107 190 437 

i 135 22 '34 291 

t „ 277 O 39 326 

552 9 363 1054 

e getallen in de eerste ri j  (A) geven aan hoe veel 

maal één val op de knieën voorkwam. 

n ri j  B vindt men het aantal vallen op de heupen 

vermeld. e ri j  C stelt het aantal stortingen voor, 

waarbij  het paard geheel en al van de beenen geraakte 

en in de ri j  worden de sommen van de verschillende 

stortingen op één soort van bestrating vermeld. 

e houtbestrating geeft dus wel de meeste aanleiding 

voor  stortingen op de knieën, maar  het voordeel blijf t 

toch aan deze soort van bestrating, omdat een derge-

lijk e val de minste stoornis in de circulatie te weeg 

brengt. e in dit tabelletje vcreenigdc cijfers zijn van 

veel gewicht, omdat zij  betrekking hebben op waarne-

mingen van vri j  langen duur  (van acht cn vijfti g dagen 

namelijk) en genomen zijn over  een totalen afstand van 

zevenhonderd zeventig duizend kilometers. 

 is hier  wel onnoodig op andere voordeden te 
wijzen, die deze soort van bestrating heeft en betrekking 
hebben op het weinige gedruisch, dat de rijtuige n en 
wagens die daarover  vervoerd worden, veroorzaken, of 
op den rustigen gang van deze middelen van vervoer. 

n wij  ons bepalen tot de opmerking, dat houtbe-
strating, mits goed aangelegd, zoodat er  niet voortdurend 
aan veranderd behoeft te worden, wel goedkoop is. 
Uit een rapport in Juni 1882 opgemaakt blijkt , dat de 
kosten te Parijs voor  deze bestrating tusschen dc drie 

en twintig , en vier  en twinti g francs per  vierkanten me-

ter  bedroegen en dat men den duur  eener  goede be-

strating volgens de te n opgedane ondervinding, 

veilig op vij f jaar, en in gunstige gevallen op nog lan-

geren tij d mag stellen. Verder moet men niet verge-

ten, dat na dien tij d de blokken in het geheel niet 

waardeloos zijn, maar  zeer  goed bijgehakt kunnen wor-

den en dienst kunnen doen als bestrating in binnen-

plaatsen of in het algemeen in ruimten, waar  liet verkeer 

niet zoo druk is als in de meer  voorname straten. 

Niettegenstaande deze cn andere voordeden, zijn velen 

van oordcel, dat hout niet het materiaal is, waarvan wij 

onze plaveisels moeten vervaardigen, maar  dat we onze 

aandacht liever  op andere stelsels moeten richten, het-

geen met het oog op de toenemende schaarschheid en 

het gebrek aan goed timmerhout voor  huizenbouw en 

dergelijke toepassingen op zijn minst genomen zeer  ze-

ker de aandacht van belangstellenden waard is. 

Nadat wij  nu het voornaamste over  de asphalt- en 

de houtbestrating hebben medegedeeld, blijf t ons nog 

over, een en ander  met betrekking tot de gewone kei-

bestrating in het midden te brengen, en daarbij  zal het 

ons tevens niet aan gelegenheid ontbreken, nog hier  cn 

daar  opmerkingen, over  de twee eerstgenoemde soorten 

van bestrating en over  de zoogenaamde n 

in het midden te brengen. 

e pogingen om het verblij f in de steden aangenamer 

te maken, door  de bestratingen meer  overeenkomstig 

de behoeften en het verlangen van de ingezetenen in 

te richten, behooren tot den laatsten tijd . t is nog 

niet zoolang geleden, dat de straatoppervlakte uit een 

mengelmoes van hot en heer  liggende groote puntige 

keien bestond, die de daarover  heen hossende wagens 

deden kraken en de voetgangers menigen zucht ontlok-

ten. n Parijs bijvoorbeeld was de bestrating ten tijd e 

van de Julirevoluti e nog zeer  primitie f en den oproer-

makers werd de arbeid bij  het opwerpen van barrikades 

niet weinig vergemakkelijkt, omdat zij  de straatsteenen 

slechts voor  het oprapen hadden, daar  deze kri s en 

kras door  elkaar  in den grond gelegd, en zoo goed en 

zoo kwaad als dat ging, aangestampt waren geworden. 

Slechts had men dc ruimten tusschen de steenen en 

de bedding, waarop zij  kwamen te leggen, met grof 

zand gevuld, dat evenwel begrijpelijkerwijz e spoedig in 

vuil en modder  veranderd werd en het beoogde doel 

miste, zoodat de verbinding der  steenen onderling van 

geen beteekenis was en deze gemakkelijk konden ver-

wijderd worden. t wat aangaat de stad Parijs. Wij 

zullen ons maar  niet verdiepen in de toestanden van de 

bestratingen in de overige groote steden van het 

e vasteland. e waren wellicht nog in 

erger  staat. n Engeland daarentegen was men reeds 

wat verder  gevorderd. 

n n bijvoorbeeld, waar  in het begin dezer 

eeuw het straatverkeer  reeds verhoudingen had aange-

wezen, waarvan men in de continentale steden niet 

droomde, was men als eerste g overgegaan 

tot het bestraten met regelmatig behakte vierkante 

steenen van graniet, welke in een bed van grof zand 

in regelmatige rechte reien werden gestampt. e 

zandbedding rustte op een onderlaag van puin, welke 

op uitstekende wijze tot de duurzaamheid van het geheel 

bijbracht . n de straten, waar  het vooral op een goede 

bestrating aankwam, werd die puin-onderlaag eerst 

door  zeer  zware walsen samengedrukt en daaraan een 

min of meer  tonronden vorm gegeven. 

Terwij l de steden op het vasteland, het door  Engeland 

gegeven voorbeeld slechts zeer  langzamerhand opvolgden, 

bleef men in Engeland niet bij  die soort van bestrating 

stilstaan. Weldra bleek het meer  en meer, dat het 

opvullen met zand niet genoeg was en daardoor  het 

uitwippen van de straatsteenen niet voorkomen werd. 

n had opgemerkt, dat de steenen gedurende het 

daarover  heen rijden van de wagens, min of meer  ge-

draaid werden om een horizontalen as, die men zich 

aan hun onderkant kan denken. Nadat de druk had 

opgehouden te bestaan, kwamen zij  weer  in hun oor-

spronkelijken stand terug en deze dikwijl s herhaalde 

slingerbeweging, heeft een afronding van dc kanten der 

steenen en een vergruizing van de grove zandkorrels 

ten gevolge, die in de voegen tusschen twee steenen 

als het ware fijn  gemalen worden. e fijne stofdeeltjes 

mengen zich nu met het straatvuil dat tusschen dc 

voegen indringt , en uit overblijfsels van paardenmest cn 

fijngemalen stukjes keisteen bestaat. 

Zoodra het nu begint te regenen, wordt de gevormde 

slib, het straatvuil, tusschen de steenen, omhoog geperst 

en bij  het reinigen van de straten gedeeltelijk verwijderd. 

t gevolg hiervan is. dat de voegen tusschen de 

steenen slechts onvolkomen met zand gevuld blijven, 

indien de bedding onder  het plaveisel aan het regenwater 

wordt blootgesteld, waardoor  verzakkingen ontstaan, 

die zich door  de welbekende hinderlijk e kuilen cn 

ongelijkheden in de straatoppervlakte verraden. Om 

deze nadeelige gevolgen zooveel mogelijk tegen te 

gaan, werd sedert het jaar  1850 ongeveer, in n 

een methode in gebruik gesteld die, voornamelijk bestond 

in het opvullen der  voegen met hydraulischen mortel; 

deze manier  werd later, op het e voorbeeld, 

ook in vele andere Engelsche steden, maar slechts in 

zeer  beperkte gevallen in de steden van het Europeesch 

vasteland gevolgd. 

Zooals in de meeste gevallen, waar  het een onderzoek 

geldt naar  de verschillende proeven, die genomen zijn 

om de een of andere moeielijke quaestie tot oplossing 

te brengen, moeten wij  bij  het vermelden van het 

voornaamste wat met het oog op de bestratingen is 

verricht , het oog voornamelijk op Engeland richten, 

omdat men in dat land zich het eerst bewust was van 

het groote gemak, dat een zoo goed mogelijk ingericht 

plaveisel, aan mensch en dier  kan bieden. Van de 

tallooze proeven, die in de verschillende steden van 

Engeland genomen werden, mogen er  hier  eenige 

volgen. 

n het begin had men aan de vierhoekige straat-

steenen een vri j  aanzienlijke lengte in dc richtin g van 



de straat gegeven. Terwij ! toch tegenwoordig de steenen 

ongeveer  acht bij  acht centimeters meten, hadden deze-

een lengte van ongeveer  vij f en twinti g centimeters. -

vorm bleek evenwel zeer  ongeschikt te zijn, omdat de 

paarden bij  het aanzetten te weinig steun op de lange 

gladde oppervlakten ondervonden en gewoonlijk uitgle-

den, totdat zij  met hun hoeven op de kanten terecht 

kwamen. t uitglijden rondde de steenen spoedig af 

en door  dezen vorm, werden de schokken van de wagens 

bij  het gaan van den eenen steen op den anderen, 

heviger, hetgeen eveneens niet weinig tot het snel 

afslijten van de steenen aanleiding gaf. 

t gevolg van deze waarnemingen was de conclusie, 

dat het verkeer  des te gemakkelijker  en des te veiliger 

was naarmate de straatstecnen een geringere breedte-

en lengte hadden, en vandaar  dat de lange straatstecnen 

weldra verdwenen, om plaats te maken voor  die, waar-

van de oppervlakten een lengte en een breedte van 

zeven of acht centimeters hebben. 

Zooeven spraken wij  van het opvullen der  ruimten 

tusschen de straatstecnen met hydraulischcn mortel. 

e ruimten zijn wel wat groot om ze met den naam 

van voegen te bestempelen.) e methode is intusschen 

geenszins zoo doeltreffend, als men wellicht bij  de 

eerste kennismaking zou meenen. Wanneer  het verkeer 

toch van de wagens te vroeg over  het plaveisel wordt 

toegestaan en de mortel nog niet voldoende verhard 

is, wordt de brokkelige massa spoedig tot poeder  ge-

wreven en krijg t men met dezelfde verschijnselen tc 

doen als bij  die, waarvan boven met betrekking tot het 

opvullen der  poriën met zand, sprake was. 

n r  trachtte men daarom, nu ongeveer 

vij l cn twinti g jaar  geleden, het verlangde doel te 

bereiken, door  in plaats van hydraulischcn mortel, asphalt 

tusschen de voegen te doen. t geschiedde door  de 

ruimten tusschen de steenen eerst met een zeer  grof-

korreli g zand los op tc vullen en dan een heet mengsel 

van zware en lichte steenkolcnteerolie over  het zand te 

gieten. Nadat de massa koud geworden is, vormt het 

mengsel, dat men „  asphalt"  geliefde te noemen, een 

taaie, volkomen waterdichte, massa, tlie dus het door-

dringen van vocht verhinderde, terwij l het grove zand 

het kantelen der  straatstecnen tegenging. 

Een nadeel van deze methode is, dat de teerachtige 

massa, waarmede de straatoppervlakte bij  den aanleg 

en bij  herstellingen in meerdere of mindere mate bedekt 

wordt, — omdat het natuurlij k onmogelijk is het olie-

mengsel alleen in de voegen te gieten — een onaan-

genamen lucht van zich geeft en de laarzen van de voet-

gangers bevuilt, wanneer  de asphalt op warme dagen 

door  de zon in weken, halfvloeibaren toestand gebracht 

wordt. Toch schijnt dit nadeel niet tegen de voor-

deelen van het systeem op te wegen, daar  niet alleen 

in r  de meeste straten op deze wijze gepla-

veid worden, maar  ook een groot aantal steden van het 

midden en het noorden van Engeland het door -

chester  gegeven voorbeeld volgden en zich tot nog toe 

aan tlat stelsel gehouden hebben voor  zoover  men zich 

daar  niet van houtbestrating of van asphaltbestrating 

heeft bediend. 

 opvullen der  voegen had nog een ander  doeleinde, 

dan het reeds genoemde. Een groot nadeel namelijk 

van de keibestrating is het geraas, dat de zich daarover 

voortbewegende rijtuige n en wagens maken, en dat des 

te hinderlijke r  is, naarmate de voegen breeder  en dieper 

zijn ; opvulling dier  voegen leidt natuurlij k tot ver-

mindering maar geenszins tot geheele opheffing van 

dat nadeel.  ontbrak weldra niet aan pogingen om 

aan dit gebrek van de keibestrating te gemoet te komen, 

doch in het begin wist men er  niets anders op te 

vinden, dan het tamelijk radikale middel: wegruimen 

van de keien en macadamiseeren van de wegen. Wij 

behoeven ons hier  niet bezig te houden met de vol-

doende bekende wijze, hoe de m wegen worden 

geconstrueerd, maar  moeten er  op wijzen, dat deze wijze 

van bestrating eigenlijk alleen voor  die straten te ge-

bruiken was, waar  slechts een beperkt verkeer  van voer-

tuigen bestaat, terwij l toch ook in dat geval de voort-

durende herstellingen en de dure manier  van reinigen 

(besproeien) deze soort van wegen misschien tweemaal 

of driemaal zoo duur  maakt als een goede keibestrating 

op den langen tij d is. Wordt bovendien niet zeer  druk 

besproeid, dan hebben de bewoners nog den grooten 

overlast op den koop toe, van bij  den minsten wind 

voortdurend in dc stof te zitten. Ziet men intusschen 

minder  op het geld en zorgt men voor  uitstekende-

reiniging en besproeiing, dan zijn de m wegen 

ongetwijfeld zeer  aangenaam zoowel voor  hen, die er 

gebruik van maken, als voor  de bewoners van de huizen 

aan die straten, en geen bestrating geeft zoo weinig 

aanleiding tot ongelukken door  stortingen van de paar-

den als deze soort. t zal dan ook veel aan deze 

voordeden zijn toe te schrijven, dat voor  een twinti g 

jaren een groot aantal straten in de elegante kwar-

tieren van s werden gemacadamiseerd en dat men 

ook thans nog zoowel in Parijs als in n (namelijk 

in dc voorsteden) allerwege m wegen aantreft. 

Terwij l nu de m wegen nog min of meer 

bruikbaar  zijn voor  straten, waar  zelden of nooit vracht-

wagens komen en slechts door  landauers en andere luxe-

rijtuige n bereden worden, moesten de proeven, welke 

daarmede in de drukk e Citystraten genomen werden, 

door  de voortdurende herstellingen en daaruitvolgende 

stremmingen van het verkeer, al zeer  spoedig gestaakt 

worden. e proeven, reeds in jaar  1  in n 

aangevangen, met de invoering van de zoogenaamde 

e houtbestrating, mislukten evenzeer, omdat de-

verschillende voor  de bestrating gebruikte houtsoorten 

niet bestand waren tegen het drukk e verkeer  van de 

zware wagens en karren in de City. 

e geschiedenis van de asphaltbestrating, waarvan 

wij  boven reeds een cn ander  mededeelden begint om-

streeks het jaar  1854, toen men in de e Bergère te 

Parij s voor  het eerst een proef met deze bestrating nam. 

n wist reeds sedert lang, dat de bitumineuse kalk-

steen, die in het canton Ncufchatel gevonden , bij 

verwarming in , onder  krachtigen druk tot 

een taaie uiterst clastiekc massa samengedrukt kan 

worden. e eerste proeven gelukten volkomen cn 

weldra werd zoowel in Parijs als in Londen cn e 
groote steden, een ruim gebruik van de asphaltbestrating 

gemaakt. 

e g wordt verkregen doo op de beton-
bedding van twinti g tot vij f en twinti g centimeter  dikte, 

een laag verhitte asphalt uit tc storten, welke gewoon-

lij k een dikte van acht centimeters heeft en door k 
tot op vij f centimeters dikte d wordt.

geschiedde die g door  middel van stampers ; 

tegenwoordig wendt men voor  hetzelfde doel een be-

paald soort van walsen aan, die inwendig door  kolen-

vuren verhit worden. 

e invoering van de asphaltbestrating in n 

bracht een geheele opschudding in zake dc bcstratings-

quaestie te weeg. Van alle kanten kwamen , 
om proeven te nemen met allerlei soort van mengsels 

uit zand en stc'enkolcntcerolicn bestaande, waardoor 

langs kunstmatigen weg een soort van asphalt zou 

verkregen worden, dat tic natuurlijk e in deugdelijkheid 
als l verre zou overtreffen, en het was 

vooral in de jaren 1870 tot 1875, dat de gemeente-

besturen als het ware niet voorstellen van allerlei aard 

bestormd werden. 

e afdeeling ,,Wegen"  van het Londensche gemeente-
, nam gaarne alle voorstellen aan cn stond aan 

alle s toe, proeven in tic e straten te 

nemen r  jaar  zag een groot aantal patenten 

nemen, welke tloor  groote namen tic aandacht moesten 

trekken, maar  na eenigen tijt l van sukkelend bestaan 

weer  in vergetelheid geraakten. A l die pogingen zijn 

mislukt, liet zoogenaamdegietasphalt, tic ijzelbestrating, 

dc e g en nog tal van 
e zijn weer  van het aardrij k n en zullen 

waarschijnlij k wel voor  goed in vergetelheid blijven. 

Alleen zij, tlie van tien algeinceileii lust tot het nemen 
van proeven, gebruik maakten  verbeteringen in tic 

houtbestrating aan te brengen, hebben hun pogingen 

met meer  of minder  goeden uitslag zien bekroond worden. 

Nog een en ande uit de geschiedenis van tleze soort 

van bestrating, moge hier  in aansluiting met hetgeen 

wij  daarvan boven s vermeld hebben, een plaats 

vinden. 
e asphaltbestrating werd tloor  tic bewoners van de 

Londensche City met vreugde begroet en ieder, die 

niets niet het vervoerwezen te maken had, dan zoover 

het alleen het oorverdoovende geraas aangaat, dat bijna 

dag en nacht in dat stadsgedeelte aanhoudt, zag in de 

asphaltbestrating, de bestrating bij  uitnemendheid, het 

ei van Columbus, tie weldoenster  van tlat gedeelte de

U  nschheid, dat zich genoodzaakt zag in zeer e 
straten te wonen. n bleven de klachten van 

de tegenpartij  niet uit. 

e wagen en , tic eigenaars van 

n klaagden steen en been over  tlie gevaarlijke 

bestrating, die aanleiding tot allerlei ernstige ongelukken 

gal. c klagers gaven intusschen een blij k van hun 

handigheid en hun tnenschenkennis, d o o  niet op het 

wederinvoeren van tic oude keibestrating aan te dringen, 

maar  te wijzen op tic houtbestrating. welke hier  cn tiaar 

in afgelegen stadsgedeelten aangelegd was geworden en 

die — aldus meenden zijn na eenige daaraan toe-

gebrachte verbeteringen op uitstekende wijze de asphalt-

bestrating zou kunnen vervangen, en tic voordeden dier 

bestrating in zich zou vereenigen, zonder  daarom de 

nadeelen daarvan te bezitten. 

t de houtbestrating niet in den smaak viel, lag, al-

dus meende men, minder  in het materiaal in het alge-

meen genomen, dan wel in tic wijze hoe dc bestrating 

was ingericht. Wanneer  gezorgd werd, dat kleinere, 

geheel spintyrij e houten blokjes gebruikt werden, dal 

men tie ruimten tusschen de blokjes onderling, kleine 

afmeting gaf en ze zorgvuldig met stoffen opvulden, die 

volkomen en doordringbaar  voor  water  waren, en einde-

lijk , tlat de houten bovenlaag op een volkomen vasten 

onderlaag gelegd werd dan zouden tic resultaten geheel 

antlers rijn  en tic houtbestrating ongetwijfeld a.m tic-

gestelde verwachting voldoen. 

Van lieverlede begon men zich op tli t bestratingsma-

teriaal toe te leggen en een aantal maatschappijen, tlie 

zich met de vervaardiging zouden belasten, werden op-

gericht o m ieder  naar  haar  eigen patent werkzaam te 

zijn. e meeste van deze hielden weldra op te bestaan 

omdat zij  zich angstvallig aan tie methode vasthielden 

waarop patent genomen was. Slechts tlie, welke gebruik-

maakten van nieuwe ondervinding konden zich op tien 

duur  in stand houden. 

e in den laatsten tijt l uitgevoerde houtbestratingen 

komen daargelaten de*  methode waarvan boven 

sprake is geweest — vri j  wel met elkander  overeen. e 

meestal kubusvormige houten blokjes komen op een 

betonlaag van ongeveer  twinti g centimeters te rusten. 

n plaatst ze gewoonlijk in regelmatige rijen, waarvan 

tie richtin g meestal loodrecht op die van de straat is. 

Ofschoon vele een kubusvorm hebben, treft men o ok een 

aantal houtbestratingen aan, waarvan tie blokjes bij  eene 

hoogte van vijftie n centimeters, eene breedte van zeven 

en een halven en eene lengte hebben van ilri e en twinti g 

centimeters 

Behalve in Engeland heeft men van tic houtbestratin-

gen slechts een spaarzaam gebruikt gemaakt ln het 

genoemde land daarentegen vond zij  ruime toepassing. 

n n is ongeveer  tic hellt van de hoofdstraten en 

van de voornaamste zijstraten van de City en bovendien 

ook een groot gedeelte van Westend met hout geplaveid-

n Bristol, Birmingham en eenige e steden van 

n Engeland zijn een aantal straten van tli t mate-

riaal voorzien. n andere steden zooals in , 

Glasgow en Edinbur g heelt men slechts enkele straten 

waarin openbare gebouwen liggen van houtbestrating 

voorzien, ten einde het gedruisch, tlat in die gevallen 

vooral zeer  hinderlij k is, tc verminderen. Zooals men 

weet, geschiedt zulks o ok in sommige steden van ons 
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land, waar  bijvoorbeeld voor  scholen zooals te Amster-

dam, of voor  kerken (zooals voor  de Fransche kerk in 

den ) de straat met hout geplaveid wordt. Een 

bijzonder  geval kan  opmerken in .

heeft men in tie St. Jansstraat waar  vele scholen zijn, 

en vri j  druk gereden wordt, drie reien van groote platte, 

ongeveer  dertig centimeters breetle steenen op tic plaats 

gelegd, — waar  gewoonlijk de wielen van de voertuigen 

zich over  heen bewegen, terwij l tic daartusschen gelegen 

gedeelten op tic gewone wijze met keien bestraat zijn. 

r  wordt het gedruisch dat het verkeer  veroor-

zaakt, aanmerkelijk getemperd cn bijna geheel tot dat 

van tien hoefslag beperkt. 

n Engeland wortlt het naar  het schijnt, cn wij  mogen 

wel zeggen zeer  te recht, als eene noodzakelijkheid 

beschouwd om voor  hospitalen, kerken cn scholen, 

houtbestrating aan te leggen 

Terwij l nu de houtbestrating over  het algemeen nog 

niet bijzonder  groote toepassing gevonden heeft en de 

asphaltbestrating eveneens moeite heeft om zich sterk 

uit te breiden, hebben beide bestratingen toch een zeer 

grooten invloed gehad, die aan den toestand, waarin 

zich tie plaveisels in het algemeen bevinden, aanmer-

kelijk e verbetering heeft aangebracht. 

t is hiermede gegaan zooals het thans nog met 

het electrisch licht gaat. Zonder  ons hier  in tic quaestiën 

omtrent dc voordeden van het electrisch licht als zoo-

danig te gaan verdiepen, moeten wij  er  op wijzen, van 

hoeveel invloed tic verschijning van dat licht op tic gas-

verlichtin g is geweest"  tiaar  tic gasfabcikanten en allen 

die iets met tlat vak of hetgeen daartoe behoort, te maken 

hebben, zich wel moesten inspannen om allerlei soort van 

verbeteringen in tic gasverlichting aan te brengen. Wellicht 

zouden wij  de voordeden van tic betere branders en van beter 

gaslicht eenmaal toch wel deelachtig zijn geworden, 

maar  waarschijnlij k komt het ons voor. dat de ontwik-

keling, tlie het elektrische licht in de laatste jaren 

onderging, de invoering van die verbeteringen zeer  aan-

merkelij k heeft bespoedigd. 

s dergelijks vinden wij  bij  tie bestratingen,

de invloed van tit: asphalt- cn houtbestratingen zich 

merkbaar  tloor  tie verbeteringen aan de keibestratingen 

openbaart.  beitic genoemde bestratingssoorten, tic-

zoogenaamde „gedruischlooze"  bestratingen hadden 

het publick nog grooter  tegenzin in het straatgeruisch 

doen geven, dan het daarin reeds had en van daar, tlat 

men grootere eischen aan de keibestrating stelde en 

zich  werkelijk o ok moeite voor  gaf, verbeteringen 

aan te brengen, die tot voldoening van dat verlangen 

konden worden toegepast. 

e asphalt- cn houtbestratingen gaven intusschen 

reeds in zekeren zin aan, hoe men bij  het verbeteren 

van de keibestrating te handelen had en in Engeland 

heeft men tlie vingerwijziging het eerst begrepen en er 

zijn voordeel mede gedaan. n heeft van de eerst-

genoemde bestratingen geleerd, hoe de voegen tusschen 

de steenen moeten opgevuld worden, h oe men de 

elasticiteit van het eigenlijke plaveisel kan verhoogen, 

hoc men tie gelijkheid en regelmatigheid van de opper-

vlakte het best kan tot stand brengen en onderhouden, 

en last not least heeft men ingezien, dat voor  alle 
! soorten van bestrating — hetzij  hout, o f asphalt o f 

steen gebruikt wortl t — een betonlaag als ondergrond 

onmisbaar  is voor  een werkelijk goede cn duurzame 

bestrating. e betonbedding moet beschouwd worden als 

 het eigenlijke dragende plaveisel, waarover  de be-

strating wordt aangebracht, welke het dragende plaveisel 

tegen de mechanische invloeden van het rijtuig - en wa-

genverkeer  moet beschermen. Van dit beginsel, waarvan 

de waarheid blijkens de toepassing, die er  van gemaakt 

wortlt , in het buitenland, met name in Engeland erkend 

! wordt, schijnt men hier  weinig goeds te verwachten. Zoover 

! ons bekend i s althans, worden hier  te lande nog steeds — 

wij  weten niet om welke redenen de keien eenvoudig 

in eene bedding van zand geplaatst en aangestampt. 

t deze methode evenwel verre van onfeilbaar  is 

kunnen de voortdurende reparatiën  o f als deze niet 

plaats hebben - - dc talloozc kuilen bewijzen, die het 

verkeer  stremmen o f het plaveisel onbruikbaar  maken. 

Ten slotte nog eenige algemcenc opmerkingen. 

Welk soort van bestratingsmateriaal voor  een be-

paalde straat uitgekozen moet worden, is onmogelijk 

zonder  voorafgaand onderzoek naar  de plaatselijke om-

standigheden, uit te maken. l karakter  van het 

straatverkeer, tlat zooals van zelf spreekt v o o  ver-

schillende straten ongelijk is, kan hier  alleen uitspraak 

doen. 

leder  materiaal heeft natuurlij k zijn voordeden, welke 

in aanmerking komen en zelfs den doorslag kunnen 

| geven bij  het doen der  keuze, wanneer eens gelet is 

op de door  het verkeer  gestelde voorwaarden. 

e zekerste bestrating — dat wil zeegen, die welke 

het minst aanleiding tot ernstige ongelukken geeft, is 

de houtbestrating: dc onzekerste is tie asphaltbestrating 

vooral wanneer  het pas begonnen is te regenen, zoodat 

de dunne laag van straatvuil vochtig cn this glibberig 

is geworden. Nog verderfelijker  dan de verwondingen 

door  storting, zijn tie voortdurende overspanning der 

spieren in de voeten, waaraan de paarden lijden, zoodra 

zij  snel over  een gladde bestrating moeten loopen, 

welke hun geen voldoenden steun geeft. e steun 

welke hun aangeboden worth, moet tics te krachtiger 

zijn naarmate tic lasten meer  wegen, die zij  voort te 

trekken hebben. Voor tic lichte rijtuigen , zooals paniers, 

victorias, landauers en dergelijke, die bovendien veelal 

door  twee paarden bespannen zijn, is houtbestrating zeer 

geschikt omdat het weinig neiging tot glad worden 

heeft en tloor  den bovenvermelden viltachtigen laag een 

in de genoemde gevallen voldoenden steun geeft. 

Omnibuspaardeii of paarden, die andere zware lasten 

te trekken hebben, vintien meer  steun in tie dwarsvoe-

gen van eene keibestrating en zouden op houtbestrating 

voortdurend en vooral bij  het in gang brengen van hun 

 last, uitglippen. 

Voor stappend werk is asphaltbestrating de beste, 

daar  hier  de tegenstand het geringst is en tic gladde 

oppervlakte niet hinderlij k is of gevaarlijk wanneer  dc 

n zich daar  langzaam over  kunnen voort bewegen. 

t geraas, afkomstig van het gerammel en gestoot 
van de voertuigen en van den hoefslag is het geringst 

op houtbestrating en het sterkst op tie gewone keibe-
strating. t door  den hoefslag veroorzaakt geraas hangt 

van de hardheid van de bestrating af en is dus bij  de 

houtbestrating het geringst en het sterkst bij  kei- en 

asphalt wegen. t andere geraas, van tie voertuigen 

afkomstig, is afhankelijk van de stooten cn het hossen 

tier  wielen over  het bestratingsmateriaal ; tlat geraas is 

dus des te geringer, naarmate de straatoppervlakte gelijk-

matiger  is. t geraas is dus het geringst bij  hout- en 

asphaltbestrating. 

Over  het algemeen is bijna overal goede keibestrating 

het voordeeligst. Somwijlen is zij  bij  eersten aanleg 

wel duurder  dan asphalt en veel duurder  dan hout-

bestrating, maar  houdt het daarentegen ook veel langer 

uit dan hout, en k o st veel minder  aan reparatiën dan 

tic asphaltbestrating. g is op den duur 

iets duurder  dan asphaltbestrating omdat het meer  aan 

herstellingen kost en van tijt l tot tij d geheel herbestraat 

moet worden. n zeer  drukk e en nauwe straten is dus 

houtbestrating niet gewenscht, omdat het verkeer  daar 

dan dikwijl s gestremd of althans bemoeielijkt wordt 

door  tic vereischte herstellingen. r  is het, in die 

gevallen asphalt te kiezen, tiaar  dit materiaal weinig 

herstellingen noodig heeft en deze bovendien uiterst 

gemakkelijk en snel kunnen verricht worden. 

n wij  besluiten met de verschillende soorten van 

bestratingen onderling te vergelijken, ten opzichte van de 

meerdere of mindere gemakkelijkheid van reiniging 

t behoorlijk reinigen van straten is zeker  allerwege 

zeer  gewenscht, maar  nergens zoo gebiedend noodzakelijk 

als in de betrekkelijk nauwe straten, waar  slechts weinig 

breetlte aan de trottoir s kan gegeven worden cn dus 

een zeker  aantal van de voetgangers voortdurend van 

de eigenlijke straat gebruik moeten maken Zoowel 

uit een oogpunt van zindelijkheid als van gemak en 

zekerheid (uitglijden over  glibbcrigen modder) is in die 

gevallen een zoo volkomen mogelijke straatreiniging 

gewenscht. 

Geene bestrating laat zich natuurlij k zoo gemakkelijk 

reinigen als asphaltbestrating. g daaren-

tegen is moeielijk goed te houden en blijf t het langst 

van alle bestratingssoorten, glibberig en vuil na regen 

of regenachtig weder  Ook zoodra het 't opruimen van 

gevallen sneeuw geldt, is het voordeel bepaald aan tie 

zijde van de asphaltbestratingen en ieder, die met deze-

soort van bestrating bekend is, weet dat de daarmede 

geplaveide straten gewoonlijk reeds lang van sneeuw 

en modder  gezuiverd zijn, wanneer  tic bewoners der 

andere straten, nog al de onaangename gevolgen van 

een sneeuwbui ondervinden 

t meest ondervinden tic -wegen tien 

invloed van regenachtig weder. Geen bestratingssoort 

wortl t dan zoo modderig en vuil als deze en geen 

e laat zich tevens z oo moeielijk reinigen. Wij 

hebben met opzet weinig over  deze soort van bestrating 

gesproken, omdat zij, naar  het ons voorkomt, ten 

eenemale voor  een stad of voor  de voorstellen van een 

groote stad ongeschikt is. Gewoonlijk is een -

Adam-weg of stoffig (en de daaraan afkomstige stof is 

van een zeer  onaangenanieii aard) óf modderig, terwij l 

het juiste en aangename midden tusschen deze twee 

uitersten slechts zeer  zelden voorkomt of althans uiterst 

kort duurt . 

j  een eenigszins k verkeer  hebben deze wegen 

een t nadeel. Gewoonlijk toch rijden tie koetsiers 

vri j  wel op dezelfde plaats van den weg en ontstaan 

dientengevolge twee gleuven, die vooral bij  regenachtig 

weder  spoetlig een tamelijk aanmerkelijke diepte ver-

krijgen . t vereischt herstellingen, voornamelijk be-

staande uit opvullingen met nieuw puin of grind, die-

wel niet zeer  kostbaar  zijn, maar  een vri j  onaangenamen 

invloed op den algemeeiien toestand van tien weg uit-

oefenen. 

Slechts voor  landwegen niet een zeer  gering verkeer 

zijn de n wellicht bruikbaar , ofschoon 

een gewone klinkerweg in dc meeste gevallen toch te 

verkiezen is. e ondervinding schijnt dit ook te beves-

tigen, want inenigen klinkerweg zouden wij  hier  kunnen 

aanwijzen, tlie oorspronkelijk als g was 

aangelegd. 
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E EENE G VA N N 

VOO T N N V A N E N

E , E S OP T

E E . 

-

1. e walmuren, gewoonlijk kaai- of bekleedings-

muren genoemd, komen bij  de burgelijk e bouwkunde 

minder  menigvuldig dan bij  de water- en krijgsbouw-

kunde voor. Wij  oordeelden het echter  noodig ook deze. 

al is het dan minder  uitvoerig, te moeten behandelen; 

en dit tc meer, omdat bij  de burgerlijk e bouwkunde 

tal van gevallen voorkomen waarbij  muurwerken kunnen 

beschouwd worden als geheel of gedeeltelijk in den 

toestand van deze muren te verkecren. 

e bestemming der  walmuren is in het algemeen 

het op- of staande houden van gronden, welke zonder 

de/.e zouden afschuiven, cn zij  moeten"als zoodanig den 

druk welke die afschuivende massa's uitoefenen, met vol-

komen zekerheid kunnen weerstaan. 

j . e neiging tot dat afschuiven wordt natuurlij k 

grooter, wanneer  de gronden welke door  den muur  wor-

den opgehouden, nog bizonder  belast zijn; en ook bij 

de uitvoering van bouwwerken, welke juist niet ge-

heel en al tot de bizondere kunnen gerekend worden, 

komen dergelijke muren tot het ophouden van werven 

of wal len voor j  hebben wij  nog rekening te 

houden met grondmuren welke slechts eenerzijds zijn 

aangeaard, zooals de muren van kelder  verdiepingen 

enz. Er  kunnen o ok muren voorkomen die eenerzijds 

den druk van eene grondspecie te weerstaan hebben, 

en van de andere zijde den aarddruk van andere grond-

soorten, somtijds bij  aanaardingen van verschillende 

hoogten, te verduren hebben; en daarbij  kan eenerzijds 

in de plaats van grondspecie water  komen. 

 Wij  zouden tal van voorbeelden kunnen aangeven, 

waarbij  dc muren, met tlat doel opgetrokken, te gering 

van afmeting waren en welke, mogten zij  ook bestaan 

gebleven zijn, dan toch in de wijze van dat bestaan ge-

noegzaam het onvoldoende dier  afmeting deden kennen. 

Altij d betrekkelijk genomen zijn deze muren om de 

; al beteekenende afmetingen in dikte, welke zij  be-

hoeven, en om de betrekkelijk kostbare bouwstoffen, 

belangrijk genoeg om het wenschelijk te maken, tlat 

wij  op eene zoo weinig mogelijk omslachtige wijze 

ons bij  beproeving van de genoegzaamheid der  geko-

zene afmetingen overtuigen; en om het noodige voor 

zoodanig onderzoek te geven, gaan wij  deze muren 

behandelen. 

 Wij  meenden, al is dit ook slechts voor  weinigen 

noodzakelijk, dat wij  een paar  wetenschappelijke termen, 

welke wij  meermalen zullen gebruiken, nader  moesten ver-

klaren. e zijn  het natuur l i j k aard- o f g rond 

ta lu d en  de wri j  v i n gshoek, met den daarvan 

afhangenden w ri j  v ingsfac tor, welke laatste eigenlijk 

w r ij  v i n gs coc' ff i c i c n t genoemd wordt. 

Wi j  weten bij  ondervinding, tlat wanneer  wij  een 

hoop grond opwerpen, tleze eene rondom alloopendc 

helling aanneemt, en tlat die helling bij  verschillende 

grondsoorten telkens antlers is. e helling verandert 

ook nog bij  dezelfde grondsoort, naar  gelang van den 

toestand, waarin tleze verkeert. e graad van vochtig-

heid geeft in het minder  of meerder  steile dier  helling een 

belangrijk verschil. s die vochtigheid binnen zekere 

grenzen niet groot, dan geeft zij  bij  sommige gronden eene 

aankleving waarbij  die helling steiler  wordt, terwij l bij 

overmaat van vocht juist het tegendeel plaats heeft. 

 Wij  begrijpen nu gemakkelijk, tlat wanneer  in 

fig.",  A  C  het profi l van een muur  is, welke als 

walmuur  de aanaarding  B C F heeft op te houden, 

bij  het plotselings wegnemen van den muur, de grond 

volgens het natuurlij k talud, hetwelk wij  veronderstellen 

de helling C G te hebben, zoutle afschuiven, zoodat de 

muur eigenlijk eene aardmassa heeft Op te houden, welke 

in profi l of doorsnede tloor  den driehoek C B G wordt 

voorgesteld. 

W a s nu de muur  te weinig bestand, dan zoude eene 

afschuiving van den grond kunnen volgen door  het over-
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zetten van den muur, welke zich dan om het punt

draaiende zoutle bewegen; of ook zoude het geval kun-

nen voorkomen, dat de muur  over  C werd voortge-

schoven. liet eigen gewicht van tien muur moet zulks 

beletten ; wel komt hier  de zamenhang van het metsel-

werk ten gunste, doch het is niet raadzaam daarvan 

rekening te houden, en vooral niet wanneer  de aanaar-

ding geschiedt vóór dat de muur eene genoegzame ver-

harding verkregen heelt. e verschuiving zal alleen dan 

kunnen geschieden, wanneer  de werking van den grond 

in verbinding met het muurgewicht eene werkings rich-

ting geeft, die onder eene te flauwe helling met tic lij n 

 C op tleze werkt. Wij  komen later  hierop terug. 

7. n wij  ons het geval, waarbij  een begin van 

omkanteling of voortschuiving plaats heeft; dan zal de-

grond door  het profi l B C G aangegeven in beweging 

komen. Bij  die beweging zal de grond over  B G en 

langs 1$ C moeten schuiven en de tegenstand welke de 

wrijvin g hier  geeft, maakt dat een gedeelte van het wer-

kende gewicht dier  aardmassa zal in evenwicht gehou-

den worden, zoodat tic afschuiving niet volgens B G, 

maar volgens eene steiler  gerichte lij n t'  zal volgen; 

en natuurlij k moeten wij  nu, om over  de bestaanbaarheid 

van den muur  te beslissen, bepalen welke tlie richtin g 

van C  is 

 liet begrip van wrijvingshoek zal ons uit het vol-

gende duidelijk worden. Zij  in fig. *, een lichaam

pas vlak A B liggende, en tlat tli t vlak om A opwaarts 

kan bewogen worden, dan zal bij  een zekeren stand 

A B', het lichaam beginnen af te glijden, en de grootte 

van tien hoek B' A B is nu die van tien wrijvingshoek. 

Trekken wij  nu ergens tloor  een punt /  eene vertikale 

lijn , welke A B' in / snijdt en richten wij  uit / o p A B ' 

eene loodlijn op, dan verkrijgen wij  een hoek, tlie zooals 

tic meetkunst ons leert, gelijk aan den hoek B' A B is. 

n noemt nu tie lij n / 111 een normaal o p dc helling 

A B' en tic hoek / ut welke tic vertikaal met den 

normaal maakt, is nu gelijk aan tien wrijvingshoek. 

Wordt  deze hoek grooter. tlan zal er  afglijdin g volgen 

en zoolang tlie hoek kleiner  is, blijf t tlie afglijdin g on-

mogelijk. Wij  gelooven, dat o ok hiermede het begrip 

van wrijvingshoek voldoende verklaard is. 

o.. s nu in fig. "' l i '  A B tie wrijvingshock en laten 

voorgesteld, rustende op een waterpas vlak A B, tlan is 

het duidelijk dat, zoo er  geene wrijvin g bestond, tie 

minste trekkende of duwende kracht genoegzaam zoude 

zijn o m tlat lichaam voort te bewegen, wanneer  die-

kracht waterpas, of ook schuin gericht is. c onder-

vinding leert nu dat zoodanige kracht wel degelijk eene 

bepaalde grootte moet hebben, alvorens er  beweging volgt. 

e oorzaak- hiervan is het verschijnsel, tlat wij  wr i jv in g 

noemen. e wrijvin g wordt nu grooter  of kleiner  naar 

gelangde over  elkander  bewegende vlakken meer  of minder 

gedrukt worden, of in verschillende toestanden verkecren. 

Stellen wij  nu in fig. ', het lichaam 1. op het water-
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wij  uit een willekeurig punt C in A B' tie loodlijn 

C ) vallen, dan kunnen wij  door  dadelijke meting, onver-

schillig met welke eenheid, bepalen welk gedeelte die-

loodlij n C  van \  is. Waren bij  voorbeeld 

A , 7 en C ,  eenheden groot, dan was tlie ver-

houding —. e breuk wordt nu tie wrijvingsfactor , 
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eigenlijk tic wrijvings-coëfhciënt, genoemd. e coëffi-

ciënten zijn voor  verschillende stoffen en ook nog voor 

tic verschillende toestanden waarin de wrijvende vlak-

ken verkecren bij  proefneming bepaald, cn in tabellen, 

welke in alle werken over  tie mechanica handelende 

worden aangetroffen, opgegeven. e proeven zijn met 

veel nauwkeurigheid genomen, doch de uitkomsten ver-

schillen nog al belangrijk ; zoodat daarbij  wel degelijk 

op de aangegevene omstandigheden moet gelet worden. 

 Van het beginsel uitgaande, dat de werkkrin g 

van hen voor  wien wij  tli t opstel meer  bepaald bestem-

den, wel immer ten aanzien tier  walmuren tot de alle-

daagsche gevallen zal bepaald blijven, beperken wij  ons 

bij  eenige weinige voorbeelden welke daartoe te reke-

ren zijn. 

Zi j  in fig.  A B de achter- of aardzijde van een 

walmuur, welken wij  eenige achteroverhelling geven. 

Zij  B N tic helling tier  aanaarding van den muur. Ne-

men wij  A X onder  zoodanige helling, tlat tic hoek 

N A P =  worth, tlan zal tleze tie richtin g van 

het natuurlij k talud aangeven, zooals wij  tli t voor  de 

gewone gevallen kunnen aannemen. 

Om dezen hoek te construceren, is het voldoende op 

een willekeurige lengte als A it eenen gelijkzijdigen 

driehoek te beschrijven; uit A de boog 11  te trekken, 

deze in drie gelijke deelen tc deelen en tloor  het deel-

punt e, zijnde het tweede van 11 gerekend, tic lij n n < 

tc trekken, welke naar  behooren verlengd het punt X 
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geeft. Wij  beschrijven uit A niet A d gelijk aan A a 

een circelboog, en nemen daarop twee deelen d . en 

i f, elk gelijk a C. Wij  trekken door  A f eene rechte 

lijn , welke het verlengde van N B in  zal snijden. 

j  is nu de hoek  A  het dubbel van den h o ek 

X A  dat is het dubbel van den hoek van het natuur-

lij k talud, of 8o°. 

Wij  trekken nu uit N een lij n rechthoekig op de 

achterzijde van den muur, welke het verlengde van die 

achterzijde in N ' zal ontmoeten. Wij  beschrijven ver-

volgens op N ) als middellij n eenen halven cirkel, en 

trekken door  B eene lij n loodrecht op N , welke nu 

dien halven cirkel in C ' zal snijden. Wij  trekken verder 

 C', en beschrijven uit J als middelpunt daarmede 

eenen cirkelboog, welke niet  N het punt C als snij-

punt zal geven. a trekken wij  A C en deze is 

nu de helling volgens welke de grond zal afschuiven. 

Uit X als middelpunt trekken wij  met N X ' als straal 

eenen cirkelboog welke de lij n A X in C zal snijden. 

r . trekken wij  vervolgens eene lij n evenwijdig aan 

den achterkant  van den muur  en verkrijgen niet 

deze en B N het snijpunt E' . r  dit punt E'trekke n 

wij  E ' "  evenwijdig aan het natuurlij k talud cn dus 

aan A N, welke met A B het snijpunt -'  geeft. r 

F trekken wij  F G evenwijdig aan  X cn deze geeft 

met A C het snijpunt O. r  dit punt 0 wordt O

wederom evenwijdig aan het natuurlij k talud A X ge-

lrokken ; deze geeft met A li het snijpunt . i . 

trekken wij  eene lij n evenwijdig aan A C en deze geeft 

met A  het snijpunt " 

n wij  nu naar  de schaal der  teekening dc grootte 

van . en ook die van A B, vermenigvuldigen wij 

de uitkomsten van deze met elkander, en nemen wij 

van het produkt tie helft, dan hebben wij , alles in 

. rekenende, den inhoud van het aardlichaam, dat 

wij  met het volle gewicht op den strekkenden . van 

de muur  drukkende, in rekening te brengen hebben. 

. Wij  hebben hier  een algemeen tcekcnkunstig 

voorschift gegeven, zonder  op eene bepaalde toepassing 

te doelen. 

Passen wij  dit op ons voorbeeld toe, en nemen wij 

voor  tic schaal der  teckenim. — der  ware grootte dan zal 
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onze fig.  eene grootte verkrijgen welke voor  de opneming 

in tli t Tijdschrif t te veel ruimt e zoude vorderen ; en willen 

wij  eene genoegzame nauwkeurigheid, dan zal deze schaal 

nog te klein zijn, en dienen wij  daarvoor  minstens — der 

ware grootte te nemen. Ook bij  de toepassing kan die schaal 

voor  de behandeling lastig worden. Wij  geven nu in 

fig. 2 tegelijk met de dadelijke toepassing, hierbij  de 

schaal van  a 20 gebruikende, tevens het middel aan, 

 binnen engere grenzen tot het gewenschte resultaat 

te komen, doch maken gelijktijdi g de opmerking, dat 

het inslaan van dien weg in geen geval anders dan 

minder  VOOrdeelig voor  eene strikt e nauwkeurigheid is. 

Wi j  deelen het muurprofil , niet het vertier  bijko-
mende op — ueteekend hebbende, in een zeker 
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aantal deelen; wij  kozen hiervoor  3, en nemen B 1/ 

— —. B A . Wij  trekken door  </ eene horizontale lijn , 

en maken bij  n met tleze, naar  het gegevene voorschrift, 

een hoek van 40°. Wij  vinden hierdoor  de lij n a it. 

Wij  nemen wederom den hoek B <t d = het dubbel 

van 40', en vintien dan het snijpunt d. Wij  beschrij-

ven vervolgens op d 11 een halven cirkel en trekken 

rechthoekig op d 11 tloor  B eene lijn , welke dien halven 

cirkel in c' zal snijden. e lijn dc!getrokken hebbende, 

brengen wij  de lengte van tleze van d naar  r op d 11 over. 

Wi j  trekken nu <i c. Uit 11 wortlt nu op het verlengde 

van A B tic lij n // 11' loodrecht neergelaten en met 

;/ //'  uit // een cirkelboog getrokken, de lij n ,1 11 in 

, snijdende. r  dit punt , wortl t ,  e' evenwijdig aan 

a B getrokken; vervolgens tloor  e' de lij n c ' ƒ even-

wijdi g aan » 11: en dan tloor  ƒ eene lij n evenwijdig aan 

d 11. e geeft met a c het snijpunt o. r  is 

nu ,> 1 evenwijdig aan a 11 getrokken, en door  i de lij n 

i / evenwijdig aan it C. e lij n geeft met n d het 

snijpunt /. r  A is tic lij n A  evenwijdig aan 

 d getrokken. e lij n tloor  B en / gaande, zal laatst-

genoemde in  snijden en nu zal het gewicht, als 

aarddruk in rekening te brengen, dat zijn van een 

lichaam, waarvan tie inhoud gevonden wortl t tloor  A

met A  te vermenigvuldigen cn van tli t produkt de 

helft te nemen. 

Wi j  vintien nu A . = circa 6 . e grootte-

van A B is weinig meer  dan 30 , zoodat wij  tlie 

lengte daarvoor  kunnen aannemen. t produkt geeft 

nu 6 x 30 of 1S0; en de helft daarvan is 90. Wij 

veronderstellen de lengte strekking 1 d  te zijn, en 

alles in . uitgedrukt . Weegt nu de . grond-

specie 1,6 , dan hebben wij  voor  het gewicht dat 

wij  als aarddruk in rekening te brengen hebben 

90 X 1,6 of 144 . 

12. Om nu te beoordeclen of de muur  voldoende 

tegen dien aarddruk bestand is. behoeven wij  het muur-

gewicht per  strekkenden . lengte te kennen en tevens 

te kunnen bepalen, in welken vertikaal wij  moeten rekenen 

dat dit gewicht werkt. t gewicht is nu te stellen 

op 30 X 6,6 X 1  of ongeveer  360 . Wij  trekken 

nu de vertikaal, welke door  het zwaartepunt van het 

muurprofi l gaat. t zwaartepunt vinden wij  in tic-

snijding der  diagonalen A P en B O Z is dit snijpunt 

en Z Z ' de bedoelde vertikaal. n deelt nu A B 

in 3 gelijke deelen en neemt van A af A  = een 

van deze. r  trekken wij  eene lij n rechthoekig 

op A B en vervolgens door  dit punt  eene lij n  T 

die met  S een hoek maakt, welke evenals het 

natuurlij k talud 400 is.  verlengde van deze lij n 

zal Z Z ' in U snijden. Van U af nemen wij  op U Z 

tic lengte U V evenredig aan het muurgewicht en op 

het verlengde van T , wederom van U af, U W even-

redig aan den aarddruk , welke in rekening moet gebracht 

worden. Wij  vonden voor  het muurgewicht 360 en 

voor  den aarddruk 144 . Wij  zoeken vervolgens tic naast-

bijkomende verhouding tusschen 144 en 360 en wij 
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kunnen dan tic eerste tloor  2 en tie laatste door

voorstellen. U V wordt nu gelijk aan  willekeurige 

gelijke deelen genomen en U W gelijk aan 2 van tleze. 

Wi j  construeeren dan het parallelogram U W X V, en 

trekken daarin de diagonaal U X, welke  O in Y 

zal snijden, Eene in alle opzichten zekere bestaanbaar-

heid vordert, tlat Q V ten minste van Q A is Bij 

eene zorgvuldige uitvoering, en gebruik van deugdelijken 

trasmortel kunnen wij  v o o  de gevallen welke wij  hier  op 

het oog hebben, stellen tlat the bestaanbaarheid voldoende 

zal wezen, wanneer  Q Y, gemeten en in . uitgedrukt 

zijnde, 600 malen tlie grootte een gewicht geeft, dat 

niet kleiner  is dan tie som van muurgewicht cn aard-

druk te zamen. Wij  vinden voor  Q Y in ons voorbeeld 

iets minder  dan ' van Q A, en zullen aannemen dat 
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Q V — 2 . is. t weerstand biedend vermogen 

van dien muur  is dan 2 x 600 of 1200 , en tiaar 

de som van aarddruk en muurgewicht slechts 504 . 

bedragen, mogen wij  tie afmeting van 6,6 . dikte 

als zeer  ruim voldoende stellen. Beproeven wij  op 

grond hiervan den muur  - steen minder  dikte te geven. 

dan zullen wij  ontwaren, dat daarbij  tie muur  onbe-

staanbaar  zoude wezen. 

Bij  de muurwerken van deze soort zullen wel nimmer 

bij  tie dagelijks in tic burgi rlijke bouwkunde voorkomende ge-

vallen er  zoodanige zijn, waarbij  het gegeven voorschrift nog 

gevaarlijke resultaten zoude geven. n er  echter  gevallen 

voor, waarbij  die muren óf meer hoogte dan 30 a 35 . 

behoeven óf moeten over  tie aanaarding zware lasten 

bewogen worden, dan zoude het kunnen gebeuren, dat 

tlie bestaanbaarheid, ondanks het voldoen aan t 

gegevene voorschrift, toch nog twijfelachti g werd. n 

tli t geval raden wij  aan geene muurdikt e te nemen 

waarbij  Q Y minder  clan van Q A wordt, en dan 
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nog bizonder  te onderzoeken o f de muur  op het grond-

vlak O A volkomen veilig, tie daarop uitgeoefende 

drukkin g kan weerstaan. Wij  trekken in dit geval 

door  X op U Z ' de horizontale X Z ' en meten nu 

U Z ' welke dan tie e van den vertikalen druk op 

Q A aangeeft. Wij  nieten U V in . en ook U Z' , 

en berekenen uit eene eenvoudige evenredigheid het 

gewicht hetwelk U Z ' voorstelt. e vermenigvul-

digen wij  het aantal . van U Z ' met het muur-

gewicht en deelen dit produkt door  het aantal . bij 

tic meting voor  U V gevtonden. Wij  nemen vervolgens 

het -'  van Q A en vermenigvuldigen tlat met 600. s 
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nu tli t laatste produkt minder  tian hetgeen wij  voor  het 

gewicht door  U Z ' voilden, dan is dc muur  nog te licht 

cn zal men telkens deze — steen verzwarende tic con-

structie moeten herhalen, totdat men een voldoende 

dikt e verkregen heelt 

 Wij  zullen in alle gevallen van de gegevene voor-

schriften slechts dan zeker  kunnen zijn, wanneer  wij  de 

aanaarding met alle mogelijke zorg uitvoeren. n 

welke aan die voorschriften voldoen en toch in soliditeit 

te weiischen overlaten, bestaan  meer  dan genoeg, 

en meestal ligt hoofdzakelijk het onvoldoende in eene 

slordige behandeling der  aanaarding. Vooral is het be-

zigen van baggergrond, wanneer  deze niet bepaald bag-

gerzand is, zeer  gevaarlijk, en tli t omdat ileze veel 

waterhoudende gronden een veel flauwer natuurlij k talud 

hebben dan waarop men heeft gerekend; en al heeft 

men ook door  uitdrooging tien bagger  doen verstijven, 

dan kan nog door  een later  indringen van water  eene 

verflauwing van het natuurlij k talud volgen, en kan dit 

plaats hebben alvorens de muur  door  en tloor  versteend 

is, dan zal de invloed tier  vermeerderde drukkin g zich 

zeer  zeker  openbaren. n streken, waar  men verplicht 

is bagger  tot aanaarding te bezigen, moet hierop bijzon-

der  gelet worden. t ligt buiten ons bestek hierom-

trent in n.ulere bijzonderheden te treden; en wij  moeten 

in dit opzicht veel aan het praktische inzicht van den 

uitvoerder  of ontwerper  overlaten; dezen is het aange-

raden hierop wel degelijk zijnen aandacht te vestigen. 

14. Vooral wanneer  tie muren op eene paalfundec-

rin g rusten en tic palen daarbij  eene aanzienlijke lengte 

hebben, kan het gevaar  voor  overzetten van de muren 

groot worden. t ligt toch in den aard der  zaak, tlat 

bij  een overzetting van den muur  de paalrei onder  tien 

voorkant zeer  sterk zal gedrukt worden en wanneer  nu 

tic palen zeer  lang zijn en de ondergrond zeer  slap is, 

zullen deze onder  die drukkin g doorbuigen en hieruit 

zullen noodzakelijk gebreken in den muur  moeten ont-

staan. Wij  veronderstellen bij  tie voorschriften, welke 

wij  nu geven, tlat tie grondslag waarop de muur  rust 

volkomen vast is, en dus geen zakken of uitwijke n 

daarvan in aanmerking behoeft genomen te worden. 

15. n muur  achteroverhelling te geven, is 

voor  het weerstaan van den aarddruk stellig voordeciig, 

zooals bij  de proef omtrent eenen muur  die van de-

zelfde afmetingen te lood is opgetrokken, blijkt . Wij 

hebben in fig 3 tie constructie voor  tli t geval gegeven, 

 vinden nu A  grooter  dan bij  het vorige geval. e 

aarddruk welke wij  in rekening te brengen hebben, 

worth in tlit geval in plaats van 144 nu 170 . en 

maken wij  nu bij  de constructie van fig. 5, U W =r  So 

en ' Y wederom gelijk aan het muurgewicht en de 

overeenkomstige  edigheiil, dan zal nu de diagonaal 

U X de grondlij n Q A in Y snijden en wij  zullen 

vinden, dat O Y nog niet voluit het , van Q A is, 

'"  o 

zoodat in dit geval de muur  onbestaanbaar  moet geacht 

worden. 

t achterover  hellen heeft echter  bezwaar, en wel 

omdat het moeilijk wordt in muren volgens die helling 

uit baksteenen opgetrokken, behoorlijk voegen te houden. 

Wi j  kunnen echter  hierin voorzien tloor  die voegen 

in portland cement op te zetten 

16. Slaat, zooals dikwijl s het geval is, tegen tie bui-

tenzijde van tien muur  voortdurend water, dan zal tli t 

zeker  de uitwerkin g van den aarddruk tegenwerken. 



Bij  muren, welke op een paalfundeering rusten, is dit 

wel altij d het geval, doch bij  do laagste waterstanden 

kan het laagste water  slechts weinige . hoogte voor 

dien tegendrukkenden waterstand geven ; en is dit het 

geval, dan kan die tegenwerking buiten rekening blijven. 

s echter  de hoogte van den waterstand standvastig 

of ZOO weinig afwisselend, dat :4 altij d eene aanmer-

kelijk e waterhoogte boven den voet van den muur  blijft , 

dan zal men ter  besparing van kosten van deze omstan-

digheid parti j  kunnen trekken. Bij  liet aanleggen van 

zoodanigen muur  zal de fundeeringsput droog gemalen 

moeten zijn en liet zoude, wanneer  men de aanaarding 

voltooide vóórdat liet water  tegen den muur  wordt toe-

gelaten, noodig zijn op de volle werking van denaard-

druk te rekenen. n zal echter  in verreweg de meeste 

gevallen het water  vroeger  kunnen toelaten, en men kan 

dan den tegendruk hiervan in rekening brengen. e 

voorzichtigheid vordert, dat men zich hier  bij  den 

laagsten waterstand bepaalt. 

17. (lm aan te geven, hoe men in dat geval tot eene 

voldoende beoordeeling van de al- of niet bestaanbaar-

heid van den muur  komt, hernemen wij  den muur  van 

fig. 3 en stellen, dat de waterhoogte welke wij  hier  in 

rekening kunnen houden, is Q Q ' = y . Wij  nemen nu 

Q Q ' ' = - Q Q ' e'ii O "  is dan het punt waarop wij 
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bij  liet profi l den tegendruk van het water  kunnen re-

kenen te werken. Om de grootte van dien tegendruk 

te bepalen \ ' de . muurlengte, hebben wij  de halve 

hoogte in d  met de totale hoogte te vermenigvuldi-

gen. Wij  vinden in ons geval daarvoor  9 X 4, 5 " f 

40,5 . 

Wi j  trekken nu Q"  S' horizontaal, deze zal de diago-

naal l '  X ina snijden. Wij  nemen nu op 0' 'S.'  a b 

evenredig aan de gevondene 40 . en trekken dan, bc 

evenwijdig aan U X en maken be — a X. Trekken wij 

nu  dan zal deze (.) A in V ' snijden; de afstand 

Y Y ' zal nu aangeven, hoever  de waterdruk het vroe-

ger  gevonden punt Y meer  binnenwaarts in den muur 

verplaatst; en wij  zullen op grond van liet voorgaande 

wederom de al of niet bestaanbaarheid van den muur 

hierdoor  kunnen bepalen. 

 Wij  merken nog op, dat de langs dezen weg ver-

kregene resultaten wel niet met volledige zekerheid over-

tuigend zijn. wanneer  zij  eene voldoende bestaanbaarheid 

geven, doch de muur  een meerdere lengte dan 5 hoogstens 

6 . heeft. 1 lebben wij  met eene meerdere lengte te 

doen. dan zouden wij  aanraden de muren op de hoeken 

met contraforten te verzwaren, en daaraan debreedteen 

den achterwaartschen sprong der  muurdikt e te geven. 

Wordende muren nog langer  dan 6 , dan is het aan te 

raden o ok nog  het midden zoodanig contrafort uit 

te metselen, en wanneer  de lengte zeer  aanzienlijk 

wordt, raden wij  aan op afstanden van circa ) . op 

dergelijke wijze tien muur  te versterken. 

19. e door  ons gegevene voorschriften geven dik-

ten, welke bij  die door  anderen aangegeven, inderdaad 

te gering zijn. Wij  hebben ons ten taak gesteld bij  die 

voorschriften op het kleinst mogelijke kostenbe/waar 

bizonder  de aandacht te vestigen, en meenen dan o ok 

de bestaanbaarheid tol de uiterste grens bepaald te hebben. 

e voorschriften zijn hier  alleen te vertrouwen bij 

betrekkelij k niet groote werken, welke in geene bizondere 

omstandigheden verkeeren. Zeer  veel hangt hier  af van 

eene zorgvuldige uitvoering, bij  het gebruik van deug-

delijke metselsteenen en trasmortels. Verzuimt men deze-

noodzakelijke voorzorgen, dan zal men ongetwijfeld 

daarvan in de toekomst de gevolgen ondervinden e 

muren zullen in die gevallen wel niet bepaald omslaan 

of instorten, doch verschijnselen vertoonen, welke het 

minder  soliede kennelijk genoeg zullen doen opmerken. 

20. Bij  het gevaar  van vooruitschuiving, zullen wij 

slechts kort te verwijlen hebben n den regel is de 

richting , waarin de gezamenlijk '.verkende krachten hier-

toe haar  vermogen uitoefenen, ten opzichte van het grond-

vlak van den muur  te steil, om zoodanige verschuiving 

te doen vreezen. (ievallen waarbij  de vrees daarvoor 

grond zoude hebben, komen bij  de gewone uitvoeringen 

zoo te zeggen niet voor. Bevinden wij , dat bijvoorbeeld 

de hoek U Y A , fig. 2, grooter  dan 300 en dus grooter 

dan bet  van eenen rechten hoek is, dan zal dit 
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gevaar  ook zelfs bij  het nog versche metselwerk niet 

te vreezen zijn ; en wij  mogen aannemen, dat wanneer 

wü op de gewoonlijk voorkomende bouwgronden die 

muren fundeeren. ook daarop dan geen gevaar  voor 

verschuiving bestaat. t de muur  op een paal-

fundeering, dan is een goed bevestigde schuifrib altij d 

aan te bevelen. t men in enkele gevallen op eenen 

genoegzaam vasten, doch gladden leem- of kleigrond te 

fundeeren hebben, dan /oude hel kunnen gebeuren, dat 

ook onder  zoodanigen hoek werkende, de werkzame 

krachten nog eenige verschuiving zouden kunnen ver-

oorzaken, liet is in die gevallen raadzaam den aanleg 

van den muur  naar  de aardzijdc ccnigszins te laten 

afhellen. e meest gepaste helling zoude b. v. voor 

den muur  van fig, 2 die zijn, waarbij  de gevondene 

richtin g U X daarop loodrecht stond l zal 

echter  hierbij  de muur  naar  die helling ook 111 de lagen 

opmetselende, tie achteroverhelling te sterk worden. n 

dit geval zouden wij  aanraden die helling niet meer  te-

nemen dan met de aangenomene achteroverhelling over-

eenstemt, en de mogelijke verschuiving door  andere 

middelen, welke gevoegelijker  bij  de behandeling der 

fundeeringen kunnen behandeld worden, te beletten. 

21. n geeft aan de walmureii, vooral wanneer  zij 

voor  werven waarbij  vaartuigen aanleggen moeten dienen, 

bij  voorkeur  eene loodrecht opgaande voorzijde en daar-

bij  dan aan de achterzijde versnijdingen, waardoor  de-

muren in verschillende banketten van ongelijke dikte 

doch gelijke hoogte worden opgetrokken. 

Zi j  in fig. 4 A C, ; , , B 1' O wederom zooda-

nig muurprofil . n de bovendikte ' li — 5,5 en 

de onderdikten O A = 7.7 zijn t verschil in deze-

dikten is in drie banketten, met versnijdingen telkens 

van ' steen verkregen Wij  trekken A B en nemen, 

van de strikt e waarheid afwijkende, aan, dat de muur 

aan de aardzijde de overhelling heeft door  die lij n aan-

gewezen. 

Wi j  volgen nu, 0111 de lengte van A  te bepalen, 

wederom geheel de constructie van fig. . Wij  hebben, 

om gemakkelijk te kunnen vergelijken, dezelfde letter-

notatie als bij  fig. 1 aangehouden en vinden A  =r  on-

geveer  9 , terwij l A B = 20,5 . is. e hier 

1 1 , J 1  9 X 30.5 X 1,6 111 aanmerking komende aarddruk is dan - — 
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of nabij  220 .  muurgewicht is hetzelfde als 

dat van den muur  van fig. 3, en a l z o .. 3 60 . Wij 

nemen nu U V tot  W in verhouding van 360 tot 

220 <>f van 18 tot 11. Wij  construeeren verder  het 

parallelogram L' W X V en trekken daarin de diagonaal 

' X, welke A Q en Y zal snijden. Xu O Y metende, 

zal men vinden, dat deze ongeveer  1,3 . is. Nemen 

wij  nu wederom aan, dat tie muur  350 + 22o . 

tl . i 580 . te weerstaan heeft, dan zal tie weerstand 

van den muur  zoo groot mogelijk in rekening bren-

gende, 1,3 x 600 of 780 , zijn. Wij  hebben in 

het algemeen gerekend, dat de zekerheid van tien 

weerstand door  het aangenomen getal 600 in rekening te 

brengen, eene tienvoudige is en, hiervan uitgaande, heb-

80 ben wij  dan eene zekerheid voorgesteld door 
580 X 10 

of eene ruim dertienvoudigc. e muur  van fig. 2 bevon-

den wij  onder  dezelfde gegevens eenen weerstand van 

1200 . en eene belasting van 504 . te hebben; 

zoodat daarbij  tie zekerheid ruim twintigvoudig is. Wij 

nmgen hieruit besluiten, dat in tie gewone gevallen 

het profi l van fig. 1 boven dat van fig. 4 te verkiezen 

is; en dat alleen wanneer  men om bepaalde redenen 

eenen loodrechten voorkant wil, het profi l van fig. 4 

moet gevolgd worden. Wij  zouden dat van fig. 3, waarbij 

beitle kanten te lood staan, minder  aanraden, omdat zich 

ook de geringste verzettingen daaraan onmiddelijk doen 

bemerken. Zij n de muren betrekkelijk lang, dan is het 

aan te raden daaraan eenige naar  de aardzijde gekeerde 

ronding te geven. 

Wi j  dienen nog op te merken dat, zoo wij  den weer-

stand als boven berekenen, wij  aannemen dat de druk 

welke bij  Y neerkomt, zich ter  weerszijden van Y over 

gelijke breedte als Q Y gelijkmatig verspreidt. t nu 

is eigenlijk niet volkomen waar. e theorie leert ons, 

dat wanneer  Y zoodanig valt, dat O Y juist het — van 
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Q A is, de totale weerstand door  ons zoude moeten 
gesteld worden op 300 malen de halve muurdikte , en 
. 6,6 , ... .. , 6,6 

dus op  x 600, terwij l J daarvoor  x 600 in 

rekening brengen; zoodat wij  eigenlijk dan dien weer-

stand 50 kG. op den 3 te groot stellen. Wij  lieten 

echter  allen invloed van den zamenhang in het metsel-

werk buiten rekening, en namen tic gezamenlijke werking 

op Q A gelijk aan de som van het muurgewicht en tien 

aarddruk . e stelden wij  in rekening gebracht te moeten 

worden. e laatste som is nu te groot. Wij  houden ons 

volledig overtuigd, dat wanneer  O Y niet minder  dan 

het  1 van Q A wordt, ons voorschrift ondanks onze 
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meer gunstige veronderstelling, voor  de gevallen welke 

wij  hier  op het oog hebben, kan worden toegepast. Wij 

stellen daarmede echter  geenszins vast. dat die vi or-

schriften ook voor  meer  beteekenende werken kunnen 

gelden. Bij  behandeling  muren onzer  gebouwen 

gingen wij  van ditzelfde beginsel uit, zonder  zelfs daarbij 

te bedingen, dat het punt waar  de gezamenlijke druk 

neerkomt, juist niet minder  dan tl it - van den buitenkant 
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der muren verwijderd lag. Ook voor  deze toegift be-

stond geen bezwaar, omdat de velerlei verbindingen

koppelingen, welke de constructie dier  gebouwen geeft, 

 ons oordeel dit veroorloofden. 

 leeft men bij  de wahnuren niet den zuilenbazalt in-

plaats van baksteenen als bouwstof te doen, dan neme 

j  men tie achteroverhelling liefst ' van de muurhoogte, 
0 O B ' 

en stelle daarbij , dat de i van deze stof 2 . weegt. 

t deze gegevens zal men ook dan de voorgeschre-

vene constructie gemakkelijk kunnen toepassen. 

22. n over  het terrein achter  den muur  zware 

lasten bewogen of opgeslagen worden, dan is de ge-

vonden muurdikt e niet meer  voldoende, en t met 

deze omstandigheid wel degelijk rekening gehouden 

worden, liet is uiterst moeielijk, zoo niet onmogelijk, 

het bedrag van het hier  meerdere in rekening te brengen 

voor  ieder  geval nauwkeurig te bepalen. Wij  raden aan, 

wanneer  men met het maken van een werf, in dien 

toestand verkeerende, belast is, t'- onderzoeken hoeveel 

naar  gissing die bijkomende belasting per 2 kan bedragen. 

Wi j  zullen wederom een bepaald voorbeeld kiezen en 

aannemen, dat wij  met eene belasting van 120u . 

per J te doen hebben. Wij  moeten tleze belas-

ting stellen te zijn voortgebracht door  een laag grond-

specie gelijk aan die der  aanaarding, op dien  druk -

kende. Nemen wij  aan, tlat van die grondspecie tie 

 1,6 . weegt, dan zal een aardlaag van 1 . 

hoogte 160 . drukkin g voortbrengen; en zoo wij  nu 

1200 door  160 dcclen, vintien wij  7,5, zoodat wij  tien 

bovenkant van het terrein achter  den muur  nog met 

een grondlaag van 7,5 . moeten belast tienken. 

23. Nemen wij  hetzelfde muurprofi l van fig. 2 en 

overigens, behoudens dien bovenlast en de flauwere 

helling van tien bovenkant tier  aanaarding, alles in 

den zelfden toestand verkeerende, aan. 

Zi j  in fig. 5 A l i de achterzijde van den muur, en 

A N wederom tie lij n welke tie helling van het na-

tuurlij k talud aangeeft. Nemen wij  nu, rechthoekig op 

B N eene lij n getrokken hebbende, daarop ii  = 7,5 

. ; verlengen wij  A li en trekken wij  door  eene 

evenwijdige aan l i N, clan bekomen wij  het snijpunt

Wij  maken nu den hoek 1) A li wederom =r

en vinden hierdoor  het punt  op het verlengde van 

N B. Wij  beschrijven vervolgens op 1) X eenen halven 

cirkel , en trekken door  li eene lij n rechthoekig op 

l i N, welke met dien halven cirkel het snijpunt C zal 

, 3c
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geven. Wij n nu C' . en n de lengte 
 deze op 1) N van 1) naa C ; n wij 

dan A C'. dan zal deze m de helling aangeven 
volgens welke de d zoude gaan afschuiven. A N 
tot in N ' d hebbende, n wij  uit N eene 
lij n t op het e van A . Wij nemen 
dan X '  als l en n e eenen 

, welke A N in E zal snijden. Wij n 
doo  E eene evenwijdige aan A 15, gevende dan 
op X ' l i het snijpunt E'.  dit punt n wij 
eene evenwijdige aan A X , welke A  in F zal snijden. 

 F n wij m eene evenwijdige aan 
 X , welke nu met A C het snijpunt O zal geven. 

 O t eene evenwijdige aan A X , 
gevende niet A  het snijpunt . Wij n nu 
eindelijk  L evenwijdig aan A C. en vinden dan op 
A  het snijpunt L . n wij  nu de e van 
A L naa de schaal de teekening cn n 
wij . altijd in w. g. de helft van A 15 met A L en dit 

t met 1,6 als eigen gewicht van den , dan 
hebben wij den k welke  in g moet 

t . 

Wij deelen a 15 A in e gelijke deelen en nemen 

A  =— A 15. n wij  Q g op 
3 

A 15 en doo  nog een e lij n  welke met 

 O eenen hoek gelijk aan dien van het k 

talud, en dus van 400, maakt. 

Wij moeten nu de l bepalen, welke doo  het 

t van den muu gaat Wij vinden dit 

t doo  in het l de diagonalen te 

, welke  snijpunt dit zal geven. Wij n nu 

doo  dit snijpunt Z de l Z '/.', en wannee wij 

nu  1' , dan zal deze Z '/.' in S snijden. 

Wij vonden s  voo  het t 

360 . g. . A 15'  is nu 375 d. . n wij A , 
dan vinden wij  ongevee 7,4 . en de in -

kening te n k is dan / — X 1,6 ge-

vende ongevee 180 . 

liet , hie  het dubbele van den k 

zijnde, nemen wij S W van e e en dan 

S V op het e van  1' gelijk aan de helft van 

S U. Wij n het m S V W U 

en n a de diagonaal S \\', welke de -

lij n in Y zal snijden. s nu G Y gelijk of mee dan 
 2 

- van G A , maa tevens minde dan — , zoo 

kunnen wij den muu als bestaanbaa beschouwen. Al s 
e s die , zouden wij n 

het geval te nemen, j G Y het - van G A is. 

e plaats waa wij bepaalden dat het punt  zoude vallen, 

is niet volkomen juist het punt, p de k moet 

d n te . n de meeste gevallen 

zullen wij dat punt  kunnen houden, tenzij 

men met zee e bovenlasten, die een n tijd 

op de g , te doen heeft. Wij vinden 

een mee e plaats 1'  doo  ]5  te , 

en dan 15 b, doo  15 evenwijdig aan A ,  wij 
het snijpunt  vinden. Wij deelen nu 15  en ook 
A L elk in twee gelijke deelen in c en d en n
Op het e van  b, nemen wij b, e — A
en op het e van L  van A af, A F = . 
Wij n s c f welke c d in g zal snijden. 

n wij eindelijk doo  g eene lij n evenwijdig aan 
A L , dan geeft deze met A 15, het e punt 1',. 

n t nu , Q, t op A n doo , de-
lij n , 15/ zoodanig, dat de hoek , , Q, m 
gelijk aan het k talud van den -

d , in ons geval , /  = 40 .̂ Wij 
nemen s , V / gelijk aan den s 
gewijze n , zijnde S, het snijpunt 
van C ;  na g van deze, met de l 
doo  gaande, S/ V, is alzoo — S V . Wij con-

n nu het m S, Y, W; U/ en n 
n de diagonaal S, W,. e snijdt A G in Y 

en nu moet G Y , eigenlijk het i van G A en niet 
3 

minde wezen; of men zal de lengte van G Y, in . 
t en dan met 600 , 

eene e moeten n die mee dan ; W, 
aangeeft Wij zouden wel is waa iets minde dan den 

k ( Y , in g te n hebben, doch n 
aan de e van , W, bij de in te stellen g 
aan te houden 

24.  niet s tot ons e 
p , meenden wij hie  de behandeling 

van houten beschoeiingen geschikt te kunnen inlasschen. 
Wij zullen j de volgende gevallen : 

c. dat j wij met eenen toestand te doen hebben 
welke geen p van d ten gevolge van -

g of e n te n geeft, en 2°. 
die j zulks wel het geval is. 

25. Wij hebben in fig. 6 eene schets gegeven van 
de e voo  eene beschoeiing in het e geval 

. Wij nemen aan, dat de schoeiingspalen 
van midden tot midden O d.  uit elkande staan, 
en geven in onze fig. 6 eene e ove het midden 
van een de palen e k t nu onmiddellijk 
op het k van de schoeiing, d doo
A . A X is m de helling van het k 

. Wij namen den hoek  A  40 . e 
hoek  A  moet nu echte minde dan het dubbel 
van  A  genomen . Wij zullen aannemen 
dat wij de k van den d op de beklee-
ding op 20° kunnen stellen, zoodat dan  A  60° 

. Wij n op A  eenen gelijkzijdigen 
, welke in zijnen top ons het punt </ geeft. e 

lij n doo A , zal het e van X 15 
in  snijden. Wij bepalen nu de e van A L , 

m geheel volgens het gegevene teekenkunstige 
, en meenden dit in e

niet te moeten . j de bepaling van k 
de e tegen de schoeiing gingen wij , doo  deze op 
20° te stellen van de g uit, dat men 
voo  de g eene e beschikbaa had, 
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welke niet zooveel wate kan opnemen, dat de aan-
genomene n k kleine  zouden 
kunnen , of dat voo  zoodanige g 
geen s bestaat. t men t in min-
de  gunstige gevallen, dan zal men dien hoek kleine
moeten stellen; en wannee men zee slappe -

n voo  de g bezigt, dan is het aan te 
n den k de e op de schoeiing vol-
t niet in g te , en dus gelijk o te 

stellen. Wij nemen dan den hoek  A ' m 
gelijk 40° of gelijk aan dien van het k talud. 
Wij n de n e en 
vinden in plaats van A L , de e A . Wij 
hebben in onze fig. de helling van het k talud 
400 genomen, doch wannee wij met veen- of -
lijk e slappe n te doen hebben, moet de hoek be-

k minde genomen , en kan men
niet mee dan hoogstens 15' stellen. t is ondoenlijk 
dien hoek met volkomen juistheid te bepalen; en wij 
moeten aan den n takt van den -
laten eene doelmatige keuze te doen, j wij 
dan n dien hoek lieve  te klein dan te t te 
stellen, en nog , om e , wannee
(.lit slechts op eenige wijze kan n , niet 
voo  de g te bezigen. 

26. Nemen wij nu aan eene beschoeiing te willen, met pa-
len welke op zich zeiven, d.i. zonde bijkomende , 
den k kunnen , dan nemen wij op A l i 

een stuk A 1' =  A 15. Wij n ' O -

hoekig op A 15 en maken den hoek  Q  ~ 
den k van de e op den t 
de  beschoeiing. Wij hebben dien hoek 20° genomen. 

e is A  op  O uitgezet, uit  als midden-
punt is e een g n en op 
deze O  de helft van  genomen . omdat 20° 
juist de helft van 40' of van het aangenomen -
lij k talud is. Nemen wij nu, A  en A 15 gemeten 
hebbende,  S naa eene e eenheid van gewicht 
gelijk aan het t dat wij n doo  de helft 
van A 15 met A . en dan nog met 10 X t,6 te -
menigvuldigen, in ons geval gelijk 1440; zijnde 1,6 het 
gewicht van den . , en 10 . de afstand 
de  palen van midden tot midden. 

e k t in de g 1'  S, zijnde het 
e van . Nemen wij nu op  S deze lengte 
g aan het gewicht 1440 , een . voo  20 . 

nemende, dan t  S = 72 . Wij n nu 
doo  S, de evenwijdige T S, namelijk evenwijdig aan A 15, 
en wannee wij nu  T meten, zullen wij  vinden 
67,5 . Wij besluiten , dat de paal t 
op de g zijne  lengte met 20x67,5 of 1350 . 

t . n wij op gelijke wijze T S dan 
zullen wij zien, dat de paal in de g van zijne 
lengte nog den k van 24,5 X 20 of 49,0 . te lijden 
heeft. liedenken wij nu wat e n zoude, wannee
de paal d t en de d bij U niet d 
zamen , dan n wij, dat de paal bij U A 
zoude n 

Wij kunnen echte niet aannemen, dat de d 

bij U zoodanige vastheid heeft, dat daa t geen 

toegeven te n is. t is om zoo te zeggen 

ondoenlijk met d te bepalen in e op 

dit nageven van den d moet d , 

en wij zullen m hie  een g aannemen 

welke voo  de gewone gevallen, zooals ons de -

ding , k kan aangenomen , doch 

j dan op geene buitengewone gevallen d 

j  is, en wij met s n te doen hebben, 

n wij het k talud op 40= mogen stellen. 

Wij nemen aan, dat de paal tot een diepte gelijk aan 

zijne hoogte boven den , is ingeheid, dus in ons 

geval te  diepte van 3 . en dat de e -

snede van den paal op het -» van de paalhoogte beneden 

den d valt. Wij zouden n om j zee lage 
beschoeiingen van deze , de diepte welke de palen 
in den d steken in geen geval minde dan  a 

 8 . te nemen. Wij stellen dat W X die e is, 
Wij nemen aan, om de afmetingen van den paal 

tc , dat deze eene lengte heeft van 140 c
en van deze hebben wij A  en A X te zamen in 

g . A  neme men 0,33 van A B. e 
paal t dan in den toestand van met het eene 
einde bevestigd, en op het uiteinde van de c 
lengte met 1350 . belasl te zijn. Wij nemen nu de 

g tusschen de e en dikte van den paal 
als 5 : 7, j wij de afmeting volgens de lengte-

g de schoeiing vallende, voo e nemen. 

Wij veimenigvuldigen nu de belasting met 7 malen 
de aangenomen lengte. t t deelen wij doo  50 
en uit het quotient n wij den e . 

e geeft de gezochte paaldikte. n wij dit op ons 

u i l . 1d toe, dan meuten wn uit - - den 
50 

n machts tel ,  wij ongevee

30 . vinden, zijnde deze dan de e dikte. e 
e is nu '  of ongevee 23 . 

7 
Nemen wij (.leze afmetingen aan. dan dienen wij opte-

, dat wij den k van 490 . in de g 
van den paal , buiten g hebben gelaten. 

n wij nu palen van taai deugdzaam eikenhout, 
dan kunnen wij ons met de gevondene n 

n stellen, daa de d van het eikenhout, 
zooals deze hie  in g t is, in e van 7 : 
6 kan t ; en dit geeft in de gewone 
gevallen mee dan noodig is voo  het n van den 

k volgens de lengte van den paal. 
t men n d naaldhout dan 

dienen wij van dien k g te houden. Wij n 
nog op, dat de paal hie  in het ongunstigste geval voo
een belasting volgens de lengte . m in geen 
geval te weinig te , zullen wij aannemen, dat de 

g van 490 g hie  op het boveneinde van de 
paal t en dat de lengte van deze 350 . is. 

n wij  de e aan, dan vinden wij de e 
dikte aan den paal te geven, op de volgende wijze. Wij 



vermenigvuldigen de derde macht van de paalbreedte 

met het standvastige getal 12S21. n ons geval 

hebben wij  dan 12831 X 21 X 21  gevende 

. Wij  deelen dit produkt door  48 malen de 

paallengte, verheven tot de tweede macht. Na dit produkt 

eerst door  loO gedeeld te hebben, deelen wij  het 

op de straks gevondene getallenwaarde, en eindelijk 

het quotient op het tienvoud der  belasting. t verder 

uitwerkende vinden wij  ten slotte ongeveer  1,5 en de 

paaldikte welke wij  30 . vonden, zal nu op 32 . 

moeten gebracht worden. 

j  deze bepaling der  afmetingen is aangenomen, dat 

de palen geen grooteren afstand tusschen de dagzijden 

hebben dan 4 malen de paalbreedte. Wij  raden aan 

ook bij  zeer  lage beschoeiingen de palen geene min-

dere breedte dan O a 12 . te geven. d men 

nu eene beschoeiing van b. v 1  hoogte en gaf men 

aan de palen 12 . breedte, dan zouden wij  de opgc-

gevene verhouding 5 : 7 aanhoudende, voor  de dikte 

Namen wij  voor  de 7 x 12 c ... of nabij 18 . hebben 

afstand tusschen de dagzijden 4 X 1  of 48 . en dus 

van midden 5 X 12 of 60 , dan zouden wij  een 

aanzienelijke overmaat van weerstandbiedend vermogen 

bij  dc palen hebben. Wij  zouden voor  dergelijke gevallen 

aanraden wederom A  volgens de opgegevene con-

structie te bepalen en voor  de lengte van den paal, 0,7 

van de hoogte der  beschoeiing te nemen. n genoemd 

geval was dan de in rekening te brengen hoogte 0,7 . 

Wij  zullen vinden, wanneer  wij  de opgegevene con-

structie volgen, dat A 1. ongeveer . zal zijn. 

Nemen wij  nu de afstand der  palen van midden tot 

midden 6 . terwij l wij  geheel het opgegeven 

voorschrift volgen, dan vinden wij  voor  den aarddruk 

welke wij  in rekening te brengen hebben 6 X  X 5 X lfi 

of 96 . Om nu de dikte, welke wij  volstrekt noodig 

stellen, te vinden, hebben wij  de belasting met 0,7 van 

de beschoeiings hoogte te vermenigvuldigen en dan het 

produkt door  het tienvoud van dc aangenomene breedte-

te deelen. n c

. . . .. 9 0 x 70 
rekenende, hebben J

6720 V 
1 20 

wortel trekkende, 

12 . breedte d 

 wij  vinden 56. t nu den vierkants 

is deze ongeveer  8, zoodat bij 

dikt e van 8 . voldoende zoude 

zijn . n dergelijke gevallen zouden wij  aanraden de 

dikt e in geen geval minder  dan dc aangenomene breedte-

te nemen. 1) 

1) Wij  zullen aan het einde van dit gedeelte van ons opstel 

in hoofdzaak dc grondslagen aangeven, welke wij  stelden voor 

dc ontwikkeling der  teekenkunstige constructie, waardoor  wij 

aangaande den aarddruk datgene leerden bepalen, wat wij  tot 

vaststelling der  afmetingen behoefden. 

W  hebben hierbij  wederom gebruik gemaakt van het meer-

genoemde werk van . Wiltmann . Wij  meenden ons hieraan 

te moeten houden omdat tie theorien, welke tot die constructie 

voerden, gemakkelijker  zullen begrepen worden dan die van 

meer  ingewikkelde!) aard, welke tot andere construction aan-

leiding geven, hoewel die laatste in belangrijker  gevallen dc 

voorkeur  zouden vedienen. 

27. c bepaling van de dikte der  beschoeiingsplanken 

door  berekening, zal in de meeste gevallen en wel altij d 

in die welke wij  hier  op het oog hebben, onnoodig zijn 

n zoude echter, tot de uiterste spaarzaamheid gaande, 

tleze zeer  goetl te gering kunnen nemen, en hierom wil -

len wij  datgene aangeven wat noodig is, om daaromtrent 

met voldoende zekerheid te beslissen. 

Wij  vinden de volstrekt noodige dikte als volgt: . 

grootte van A , naar  aanleiding van onze teeken-

kunstige constructie bepaald hebbende, vermenigvuldigen 

Wij  stellen in lig. 6 A 11 het gedeelte te zijn, van den paal 

boven den grond staande en dan A li — . Wij  stellen A O' —

en A  — m. 

Wi j  denken ons nu den aarddruk over  de totale lengte li C "  te 

weiken cn den tegendruk over  het gedeelte A C ' ' . Wij  vindende 

grootte van den druk op de hoogte  +  in de lengte van 

A  of m uitgedrukt , door  de evenredigheid :  —4- 13 = 

ui:  1 1 1 ' "  d l , en wanneer  wij  den tegendruk per  vierkante een-

heid van oppervlakte gelijk aan den aarddruk stellen, dan vinden 

wij  voor  de grootte welke hier  in de plaats van A  in rekening 

komt:  X 111. Stellen wij  vertier  het gewicht, dat voor  tien 

aarddruk per  kubieke eenheid grond in rekening moet gebracht 

worden g, dan vinden wij , de paalbreedte  noemende, voor  den 

aarddruk , welke over  de totale lengte U C "  in rekening moet ge-

bracht worden )  g 
j

f  -+- 1))-. Op den paal drukt buitendien 

nog over  het gedeelte A  dc aarddruk op de schoeiingsplanken 

tusschen twee  cn zoo wij  den afstand hier  stellen 

hebben  hier  eenen druk voorgesteld door  -J—~ m 0 X , 

en voor  het gewicht, dat voor  den tegendruk in rekening moe' 

° X A gebracht worden: „ 

Om het  der  resultante van deze

te bepalen, nemen wij  hunne momenten ten opzichte van li . 

c aarddruk op li C wordt op  deze, gerekend van li , 

die op A13 op  daarvan wederom uit li , en de tegendruk op 

A C op  daarvan uit A naar  C genomen. e genoemde afstanden 

zijn nu achtereenvolgens U i , l i * ? + U ) en  + !,  of 
3 3 

3 J U 

3 
Wij  vinden dan voor  deze momenten (H i 

 X » en b Ü  + ) . 
6  O

e algebraïsche som van deze momenten is. de tegendruk als 

negatieve in rekening brengende, b - J ^ S j 8 1 4-  ti l -f- » = 

) , | 

of na herleiding b in g 
(, l i 

i ) 2 . ) 

Wi j  vinden voor  het gezamenlijke der  verschillende drukkingen 

' l i l 1 i  in » — - » ! 

ol 2

d.i 

2 7 4 ! — 1)> 

 4. ) " 

2 . 
b m 

n wij  nu dc som der  momenten door  de som der  druk -

kingen, dan vinden wij  na herleiding: 

» -(- r, -  4- - + ll= 
15 '  + 6

Willen wij  nu, dat het aangrijpingspunt der  resultante, door
 aangegeven, in A valt, dan moeten wij  hebben 

' 4- d  l ) -f-  + 1)S _ 

« +
t volgt na herleiding: s — - — ' = o. 
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wij  deze met den afstand der  palen in . uitgedrukt , 

en van midden tot midden gerekend. Nemen wij , zooals 

wij  vonden, A  —6 en den afstand der  palen 10 dan 

hebben wij  fix x 1,6 of 96 voor  den druk op een 

plankstrook van . breedte Wij denken ons dien 

druk over  de lengte van 100 . verspreid 

Wij n nu de gevondene 96 met 100 
en hebben dan 9600. Wij  deelen deze uitkomst in ieder 

geval door  800.  quotient geeft 12, en de vierkants 

wortel uit tleze ongeveer  3,5 . welke nu tie dikte 

der schoeiingsplanken, die volsterkt noodig is, aangeeft. 

Wi j  kunnen bij  5 . dikte de planken in g 
de meeste gevallen zeker  zijn, een genoegzamen d 
te hebben. 2) 

Stellen wij  nu  — n ü. dan gaat deze laatste vergelijking 

over  in — 3 S  n» = o of n:*  A n — 1

 = o. 

e vergelijking heeft eenen bestaanbaren positieven wortel 
tusschen o en  en wij  namen nu « — ; daaruit volgde dan 
 _. . 

Wi j  brengen hier  in aanmerking, dat zoo als wij  de toestanden 

van den paal beschouwden, deze van het volkomen juiste afwijkt » 

doch mcei.cn, op grond van hetgeen wij  bij  ondervinding konden 

vaststellen, te mogen aannemen, dat bij  het voldoen aan dc aldus 

verkregen resultaten, de genoegzaamheid der  constructie voor  dc 

gevallen, welke wij  hier  op het oog hebben, buiten twijfel is. 

Wi j  stelden den weerstand van den grond gelijk aan den 

aarddruk ; ook dit zal niet altij d onvoorwaardelijk het geval zijn 

en te minder  naar  gelang dc ondergrond slapper  is Er  kunnen 

zich in dit geval verschijnselen voordoen, welke aan geene bereke-

ning te onderwerpen zijn. Wij  wijzen eenvoudig op dc samen-

zetting van den ondergrond, wanneer  tot tic aanaarding zwaar-

dere grondspecie gebezigd wordt; zoodat de ondervinding in deze 

bizondere gevallen omtrent de dan te nemen maatregelen geheel 

moet beslissen 

r bestaan theorien omtrent dit onderwerp, welke voor  dc 

toepassing in meer  belangrijke gevallen als die waarop wij 

hier  doelen, dienen geraadpleegd te worden. e geeft ons den 

r  Scholz in zijne medewerking aan de door  de n 

, Steuerwald en van der  Toorn nog slechts gedeeltelijk 

bewerkte Waterbouwkunde. n zal, deze raadplegende, dadelijk 

inzien, dat wij , 0111 tot ons doel te geraken, ons met minder 

moesten vergenoegen, en daarbij  toch datgene moesten geven, 

hetwelk voor  de gewone voorkomende gevallen praktisch vol-

doende kan geacht worden. 

e formules, welke wij  ter  bepaling van de afmetingen bezigden 

zijn gevolgd naar  de algemeen bekende P — b tl.' 
hl 

X k en 

E Tj  db-
 12 ' 

n deze hebben wij  wal de eerste betreft 

d — -- b genomen en in dc tweede de dus gevondene waarde 

voor  b gezet. 

2) j  het voorschrift der  bepaling voor  noodzakelijke dikte 

der schoeiingsplanken, gaan wij  van het denkbeeld uit, tlat deze-

tic lengte hebben van den afstand der  palen, dat zij  met de einden 

eenvoudig ondersteund zijn en, dat  belasting daarover  ver-

spreid gevonden wortlt tloor  de bij  constructie  lengte 

van A . hoogte te vermenigvuldigen en dan nog niet 

 zijnde het soortgelijk gewicht van den aanaardingsgrond. 

Stellen wij  wederom A  — m, dan vinden wij , de afstand

palen ,1 noemende en g het soortelijk gewicht zijnde, voor  die-

belasting a m g. e vooraf berekenende, stellen wij

1',  wij  hebben dan, de plankdikt e </  en tic afmeting 

. rekenende dewijl nu  is, 1' = s ''  l l "  k of 
 a 

28. Wanneer  wij  het overzetten tier  palen door 

verankeringen van deze willen beletten, hebben wij 

overeenkomstig de wijze waarop dit geschiedt, de volgende 

gevallen te onderscheiden: i° . t waarbij  elke paal 

bizonder  verankerd is, 2° tlat waarbij  slechts enkele 

palen verankerd zijn, en 3 dat waarbij  langs de voor-

zijden der  palen eene gording gelegd is, waaraan tit-

ankers verbonden zijn, 

29. t eerste geval opvattende, kiezen wij  wederom 

een voorbeeld, en nemen daarbij  de gegevens tan het 

vroeger  behandelde aan. Naar  aanleiding der  beschrevene 

teekenkunstige constructie, vonden wij  voor  A  de lengte 

van 6 . e theorie, berustende op de grondslagen die-

wij  als zoodanig aannamen, leert ons, dat de voortleeligste 

plaats tier  ankers het midden van het paalgcdecltc is 

hetwelk boven den grond uitsteekt; dus het midden van 

A  fig. 7. Wij  hebben dat midden gemerkt met de letter 

'  en tie andere plaats van het anker  met 1". 

Om nu voor  tlat geval dc afmetingen tier  palen te 

bepalen, nemen wij  wederom bij  deze tie verhouding 

van de breedte tot de hoogte als 5 tot 7 aan. Wij 

vermenigvuldigen dan het - i - van de totale schoeiing-

hoogte eerst met de lengte van A , dus in ons geval 

met 6, dat produkt vervolgens met den afstand tier  palen 

of O en dan nog met 1, G. Wij  vinden d a n 3 " * 6 * X 1,6 

gevende 360 . e vermenigvuldigen wij  met 7 

malen de totale schoeiingshoogle in . uitgedrukt en 

deelen het produkt tloor  300; wij  vinden dan voor 

quotient 2520. Uit dit quotient moet nu de derde machts-

wortel getrokken worden; wij  vintien voor  deze als naast 

grootere 14, zoodat dc dikte van den paal bij  een vol-

komen, vasthouden van het anker  14 . zoude zijn. 

Wi j  raden evenwel aan. om in tli t geval met tic ui-

terste voorzichtigheid te werk te gaan en tic paaldikte 

eenige centimeters grooter  dan de gevondene waarde 

te nemen, alzoo b. v. in ons geval 16 , de breedte-

wordt dan - - x 16 of 10 . Oo 

verankering tie gelegenheid om palen van e af-

metingen te bezigen, doch daartegenover  staan tie 

meerdere uitgaven welke tie ankers vorderen en wij 

zullen gemakkelijk , tlat hierdoor  aan geene 

besparing van kosten te denken valt: zoodat dan ook in 

den regel die constructie niet gevolgd wordt. Wij  be-

hoeven daarbij  niet langer  stil te staan (3). 

,, So A- k 
1 7 ~ — ; en voor 

 a 

k = 6o, P = 8 0 0 d ' en d = V 5
a S

waarbij  dan ook in . moet uitgedrukt zijn. Willen 

wij  hier  eene twintigvoudige zekerheid, dan hebben wij 

d = A P 
l /

 Bij  het hier  gegeven voorschrift gingen wij  van het be-

ginsel uit. tlat het gedeelte li '  van den  bij  1'  is, 

en uit i van ! 1', van P afgerekend, met den aarddruk op dat 

gedeelte li P belast is; terwij l wij  het gedeelte A ' van |dcn paal 

als in A en P ondersteund beschouwen, en dan gelijkmatig belast 

met den druk op dat gedeelte A P. Wij  nemen nu verder  aan. 

dat de beide paaleinden gelijkt '  dwarsafmetingen moeten hebben 

http://mcei.cn
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t tweede geval komt ill tie praktij k herhaal-

delijk voor  en wel, omdat het aanbrengen van een gording 

niet altij d geschikt kan geschieden. n sommige gevallen 

worden de palen om den anderen verankerd, somtijds 

ook om den derden paal. Wij  raden niet aan bij  de 

gewoonlijk voorkomende gevallen de ankers nog verder 

uit elkander  tc nemen. n dit geval is het eene vol-

strekte noodzakelijkheid, dat de koppen der  palen in een 

doorgaande deksloof verbonden worden, terwij l bij  de 

verankering van alle palen eene enkele dekplaat tot weering 

van de inwatering der  paalkoppen voldoende kan zijn. 

en hut punt 1' zoodanig moet gekozen worden, dat hieraan vol-

daan wordt. 

Stellen wij  de be teeke nis van  cn  dezelfde als vroeger  ; 

verder  de totale schoeiingshoogte  en het gedeelte 1) 1' —

Trekken wij  nu ' C evenwijdig aan A , wanneer  V 11 de 

hoogte van dc schociing was. Wij  vinden nu voor  den aarddruk 

op het gedeelte U V de waarde '*  ^ ™ x" . e totale druk op dc 

paal is £ "  m  of  a  en dus dc aarddruk op het 

benedengedeelte A P den - — Wij  stellen nu de 

paalbreedte b, en dc paaldikte — </, dan hebben wij  voor 

dc berekening dor  dwarsafmetingen van het boveneinde li 1'  dc 

a in g x= _ b tl 2 k t n V O Q | . h e t b e n c d c n c i n d e d c . 

6 X S -
formule 

2

formule 
 b d« k n wij  uit beide » m g  _ x* 

x) 

vergelijkingen b d2 k op en stellen wij  in deze veigelijking 

 —  dan gaat zij  over  in  xs -f-  n xr>  n' \ '  x'-— „ 

cn hieruit hebben wij  n' —  — n —  o. e vcrgelij-
3 

king oplossende, vinden wij  dat ;/ eenen positieven wortel 

tusschen  en  heeft. Stellen wij  // —  dan wordt het eerste 

lid  -— Stellen wij  //  dan wordt tlat lid — -|- —i, 
3 3 

zoodat de wortel zeer  dicht bij  zal vallen en wij  daarom // —

kunnen stellen. Wij  hebben tlan  en  li . 

a m s nu, zoo als wij  veronderstellen, de waarde van 

_ a m ena inzetting van x — — die van 5 — "'  ,* "  zzz P gesteld, 

d-1 

vooraf berekentl, tlan hebben wij '

waarbij  nu
7

in . moet uitgedrukt zijn. n verkrijg t dan de waarde van d 

mede in , terwij l  ,1 is. Wij  zullen in ons voorschrift 

een eenvoudig overbrengen van tleze formule in woorden  kennen. 

Wij  merken hierbij  nog op, dat hel volkomen vaste van het 

anker  bij  1' niet zoo geheel onvoorwaardelijk kan aangenomen 

worden, doch ook tevens, dal het onmogelijk is een minder  vol-

komen vastheid in rekening te brengen. Nemen wij  echter  een 

geringe zetting aan, totdat alles in rust gekomen is, dan zal die 

vastheid verkregen zijn, doch dan zal tie grootte van den aarddruk 

zijn toegenomen. Van eenen anderen k.inl hebben wij  het 

ondereinde van den paal verondersteld in eenen toestand tc 

verkecren, welke ongunstiger  is dan de werkelijk bestaande, 

zoodat een en ander  niet ver  van de waarheid zal afwijken. 

Om nu echter  rekening te houden met tic verzwakking tloor  de 

altij d noodige verbinding van tien paal met den ankcrhalk. hebben 

wij  gemeend tie dikte-afmeting en gevolgelijk ook die der  breedte 

met eenige . te moeten vergrooton. 

 palen worden in liet door  ons beschouwde geval 

gewoonlijk  pen cn gat, dikwijl s op schuine borsten 

 deksloof verbonden, en deze verbinding op

gewoone wijze meteen houten sluitnagel of pen verzekerd. 

Wi j  dienen hierbij  optemerken, tlat de wijze waarop 

hierbij  de pen wordt aangebracht, voor  den weerstand 

daarvan zeer  onvoordeelig is, waarop wel degelijk moet 

gerekend worden. n is echter  moeielijk te voorzien 

en niet zonder  kostenbezwaar, Schroomt men tli t 

niet, dan zoude men de bovensloof uit twee stukken 

kunnen nemen en deze op voorloeven cn  met de 

palen kunnen verbinden. n zoude deze met bouten 

sterk op elkander  kunnen klemmen en  paalkoppen 

dan zonder  belangrijke verzwakking tusschen tlie 

stukken door, tot gelijk met de hoogte van deze laten 

heen schieten, om ze dan gezamenlijk  een eiken 

dckplank te dekken, waarbij  nu het tweede stuk zoo 

veel zwaarder  kan genomen worden, tlat dit de schoeiings-

plankcn tegen inwatering overdekt. e constructie 

is zoo eenvoudig, dat zij  geene  toelichting 

behoeft. 

j  deze verankering  den andere paal moeten 

de ankers on — van de totale hoogte boven den grond 
4 

uit den bovenkant geplaatst worden. Wij  hebben nu tie 

afmetingen van tien  verankerden paal te bepalen, en geven 

dan deze ook aan tic verankerde, ook nog wanneer  deze 

laatste mochten blijken minder  te kunnen zijn. Wij  moeten 

daartoe dc belastingen kennen, welke hier  in rekening 

moeten gebracht worden, en deze vindt men voor  de ver-

ankerde palen als volgt: men vermenigvuldigt de paal-

afstantl met de bij  de constructie voor  A  gevonden 

waartic, tlan nog met  malen de totale schoeiingshoogte 

in . uitgedrukt , cn eindelijk nog met , 6. e aldus 

verkregene uitkomst tloor  96 deelende, hebben wij  de 

gevraagde belasting, welke ter  berekening der  paalaf-

nietingen in rekening moet gebracht worden. Ons voor-

 x i .beeld geeft alzoo 
96 

Om nu tic afmetingen van den paal te vinden vermenig-

vuldigen wij  tie gevonde belasting met  malen tic-

hoogte van de schociing in . uitgedrukt . Wij  deelen 

dit produkt tloor  en trekken uit het quotient den 

derden machtswortel. e geeft de paaldikte in 

s  7
. Ons voorbeeld geeft hiervoor - ; — en daaruit 

zijnde  den tierden machtswortel trekkende, hebben, 

wij  zeer  18 .  iS nabij 

. voor  tic paalbreedte. e belasting, bij  de niet 

verankerde palen in rekening te brengen, vindt men door 

tien paalafstand wederom met de waarde van A  te 

vermenigvuldigen, vervolgens met de schoeiingshoogte 

in . uitgedrukt en dan nog met  Van dit produkt 

neemt men eindelijk de helft en heeft tlan de gevraagde 

belasting. Ons  geeft 

 Om nu

vinden,  wij

 malen de schoeiingshoogte, deelen het produkt door 

 en trekken uit het quotient den derden machtswortel. 

Ons voorbeeld geeft ZJ<_J00 X '44Q f -rg,, e n hieruit 

 wij  het geval  palen  den 

 paal  zijn. Wij  raden voor  dit geval 

aan,  ankers wederom op het ' van de hoogte uit den 
4 

. e  wordt . 

Wi j  geven nu ook aan de verankerde palen de meerdere

dikt e en breedte die wij  het laatste vonden. Van dit 

geval zal het voldoende zijn de belasting en afmetingen 

van de onverankerde palen te berekenen, en wij  mogen 

clan aannemen dat deze berekening, welke wel een te 

groot voor  dc verankerde palen geeft, toch om de 

verzwakking welke tic an kers verhingen moet voortbren-

gen, dient gevolgd tc worden, cn dit tc nicer, daar  de 

ankerpaal nog niet ZOO vast met tie ankers verbonden is, 

tlat men tip dat onvolkomc niet eenigszins tc rekenen zouden 

hebben. e afmetingen der  onverankerde palen zullen 

de hier  overigens gewenschte, voldoende nauwkeurig-

heid geven. 4). 

Op de bepaling tier  afmetingen voor  de ankers komen 

wij  later  terug. 

 Zij n de palen om den anderen verankerd, dan is de druk 

op het boveneinde van den verankerden paal, de aangenomen 

[ m x« gegevens aanhoudende: -. e niet verankerde paal is 

a ^  e n d ( ; druk daardoor  op een bovensloof 

den derden machtswortel trekkende hebben wij  ruim  | bovenkant tier  schoeiing te plaatsen; en wij  gewen nu 

aan de palen 4- maal tic afmetingen welke wij  bij 

berekening voor  de niet verankerde palen vinden. e 

berekening van tleze laatstcn is geheel en al dezelfde 

als die in ons laatste voorbeeld gegeven. 

Eigenlijk moest, zoo wij  ons stipt hielden aan de 

beginselen welke in bij  het vorige getal de plaats der 

ankers gaven, nu het anker  aan den paal op ongeveer 

— van de hoogte uit tien bovenkant gerekend geplaatst 

worden. 

Tegen een absolute toepassing hiervan hebben wij  echter 

een bezwaar  en dit is, dat bij  toenemende lengte van 

het onderdeel tier  verankerde palen de druk op het 

groiiilcinil c van dezen grooter  worth, terwij l de weer-

stand van den grond bij  het ingeheide gedeelte niet toe-

neemt. t men nu met vaste gronden te doen en 

zijn de palen behoorlijk diep ingeheid dan zoude men de 

ankers zonder  bezwaar  hooger  kunnen plaatsen. Wij  dienen 

nu ook de verankerde palen tie afmetingen te geven, welke 

de onverankerde hebben, cn wij  voldoen hieraan, wanneer 

wij  het boven tlaarvoor  aangegevene volgen. 

n boude bij  tli t alles wel in het oog, dat wij  hier 

op geen andere tlan gewoonlijk voorkomende gevallen 

doelen, en dus op schoeiingen, die niet meer  dan

hoogstens . hoogte hebben, en dat wij  deze ver-

onderstellen in gronden geplaatst te zullen worden, welke 

eene redelijke vastheid hebben. t men echter  schoei-

iiigen tc plaatsen in veen-, of andere slappe gronden, dan 

is het eene volstrekte noodzakelijkheid dc constructien 

daarnaar  te wijzingen. Er  valt tlan, vooral in tic ergste 

gevallen, zeer  weinig te rekenen op tien weerstand van 

tien grond bij  het ingeheide gedeelte tier  palen, en 

tleze moet tlan tloor  bijzondere constructien geholpen 

worden. Wij  stellen als zoodanig tlie voor, waarvan wij 

in fig. S een schets geven Wij  leggen hierbij  langs tien 

voorkant der  palen, ter  hoogte van den lagen grond of 

waterbodem eene zandstrook, waaraan achterwaarts wij-

kende ankers verbonden worden, welke men op ingeheide 

palen kan verbinden, of ook door  kruizen en steekpalen 

tegen een voorwaarts bewegen kan verzekeren. Wij 

zouden hier  tic ingeheide palen op ankerkespen met 

opgewigde pennen verbonden aanbevelen. Aan deze anker-

kespen kunnen tlan in voegen, als tic schetsteekening 

aangeeft, ijzeren trekschoren verbonden Worden. -

laatste raden wij  aan van rondijzer  tc nemen. e 

bijzonderheden der  constructie zijn onzes inziens voldoende 

door  de schetsteekening aangegeven. 5) 

 11 

voortgebracht, is dan a g m l i 2 

 het middelpunt yan 

drukkin g hier  op \ van de hoogte benedenwaarts valt en het 

boveneinde dan met het i van de totale belasting gedrukt wordt. 

e helft van dien bovendruk wordt nu op het uiterste

van den verankerden paal overgebracht, en die overgebrachte 

druk is dan a . Van het schoeiingsvlak ter  andere zijde 

van den verankerden paal brengt dc niet verankerde eenen gelijk 

grooten druk op dat einde over, en de totale druk op het 

 door  de niet verankerde palen daarover  gebracht, 

j X m l i 2 , , a e m x2 

is dan B—, e druk  b ', , werkt op het ', van .r 
O

uit tic plaat van het anker  gerekend, en het boveneinde van den 
verankerden paal  gedrukt met ' l "  '"  x" . c -

zamenlijke druk van dat boveneinde is dan —g-p̂ a -+- x2). 

Berekenen wij  nu de afmetingen, welke de beide paaleinden elk 

afzonderlijk overeenkomstig hunne belastingen behoeven, dan 

hebben wij  de volgende formules : 

Voor  het boveneinde "  ' " « -4- x2) =
 x 

Voor  het benedeneinde a ' "  g 2 — x») == 8 b 

 (li—x) 

n wij  uit beide deze vergelijkingen b tl' - k op cn stellen 

wij  deze „ldu s afgezonderde waarden aan elkander  gelijk, dan 

komen wij  na de noodige herleidingen en ontwikkelingen ver-

richt te hebben, tot de eindvergelijking 5 xr'  4 -  11 x*  -j_  1)2 x — 
3 — o. Stellen wij  wederom  —  r, tlan gaat tleze ver-

gelijkin g over  in 5 x3 -f- n x8 11 n*  xs —  n* x'1  o. 
En hieruit komen wij  ot de derde machts-vergelijking: 

n 3 - 11 n*  — n — i

e vergelijking heeft een bestaanbaren positieven wortel 
tusschen  en  en wanneer  wij  deze benaderen, tlan vinden wij , 
dat tleze zeer  nabij  valt Wij  hebben dus | v —  en \ — j

5) Voor  de berekening van de verankerde palen gebruikten 

b  k wij  de formulen ' 
 1 ' 

waann wij  b  it en 

 stelden. e formule gaal hierbij  over  in P = *22JË. 
7

en wij  vinden dan d — ^ / - —__. Voor  de bepaling der  af-



33- 1 -5ij  liet stellen van schoeiingen in slappe gronden, 

welke de neiging hebbben om, gedrukt wordende, zich 

zijdelings uittczetten, heeft tie tot nu toe aangegevene 

constructie soms veel bezwaren, zullen zij  standhou-

dende blijven, en dit niet alleen voor  de gevallen waar-

bij  die schoeiingen eene meer  dan gewone hoogte 

bereiken, maar  o ok voor  die welke tot de dagelijks 

voorkomende te rekenen zijn. Zet de ondergrond zich 

belangrijk zijdelings uit, dan is het niet vreemd, dezen 

voor  de schoeiingen, bij  en cenigen tij d na de aanaar-

ding te zien oprijzen; vooral wanneer  men deze schoei-

ingen in tien droge plaatst, en zij  dus den tegendruk-

van het water  missen. s deze toestand te verwach-

ten, dan zouden wij  aanraden de constructie door  ons 

in lig. <S aangegeven, of eene soortgelijke, te volgen. 

Wi j  brengen over  de grondpalen eene tweede zand-

strook en verbinden daarop volgens de beschreven 

wijzen de ankerpalen. e ankerkespen worden nu op 

keepen met voorloeven over  en op de beide zandstroken 

verbonden, en die verbanden door  bouten verzekerd. 

n kan nu, zoo men om den tweeden of derden paal, 

de schoeiingspalen verankert, nog tusschen de ankerkespen 

niet onderheide kespen leggen. n verkrijg t op 

deze wijze balken welke men met een vloer  kan 

bekleeden, op welke dan de aanaardingsgrond draagt en 

welks druk op de palen wordt overgebracht. n de 

ankerkespen zeer  lang worden, dan kan men op het midden 

van deze nog een onderheide zandstrookplaatsen. Op deze 

wijze kan men zeker  veel tot zekerheid van de soliditeit der 

schoeiing bijdragen, doch de hierbij  noodige kosten zijn 

ook zeer  aanzienlijk Een bekleeding der  ankerkespen 

over  eene breedte van  a 1,5  zal reeds zeer  gun-

stig werken. t hangt nu geheel en al van de plaat-

selijke toestanden af, hoe men in dezen /al te handelen 

hebben, en het is onmogelijk daarvoor  algemeen 

voldoende voorschriften te geven. Wij  zouden nog 

aanraden in deze gevallen de schoeiingen eene achter-

overhelling van der  hoogte te geven. 

Wi l men in minder  dreigende gevallen de kostbare 

ankerkespen met het bijkomende vermijden, dan raden 

wij  aan, de verankering der  palen (zie fig.  op - uit 

den bovenkant der  hoogte te nemen en de verankerde 

palen nog met een ijzeren trekschoor  aan de ankerbalken 

te verbinden, welke maatregel ook voor  de ergste ge-

vallen zeer  is aan te raden. Wij  zouden in deze gevallen 

de palen minstens om den andere verankeren. 

j deze voorzieningen kan het gebeuren, dat de afme-

tingen der  verankerde palen grooter  worden dan die 

van de niet verankerde. t men de ankers op het der 

 hoogte uit den bovenkant, dan zijn de afmetingen der 

niet verankerde palen voldoende. Wordt  het anker 

op — van de hoogte geplaatst, en zijn de palen om 

den anderen verankerd, dan hebben wij  om den aard-

druk op de palen te vinden wederom volgens onze 

aangegeven teekenkunstige constructie, de grootte van 

A  te vinden. Wij  zullen die constructie niet andermaal 

beschrijven, doch geven in fig. 10 eene schets op kleine 

schaal daarvan. Wij  bedoelen hier, de helling aan het 

natuurlij k talud, op  50 stellende, dat wij  aan de schoeiing 

metingen v au du niet verankerde palen diende de formule 

S b k 
 ' 

waaruit wij  dan vinden Q  d 3 

(1 ./ 7- "  ' . Stellen wij  in deze formules de waarden 

van tl, gevende voor ' en Q de bizondere «aarden in, dan heb-

ben wij , wanneer  wij  willen onderzoeken waar  de ankers dienen 

geplaatst te worden, wanneer  wij  de afmetingen </ gelijk willen 
houden, ,>  O _ , P waaruit volgt: 

P Of Q =  P. 

' m -  x*)  m * 

Wi j hebben dan ook f - j j 

of J en dus x2 — J  | /

i  — „ i 7 o 5 11. Nu is  X  =  en dus x 

zeer  nabij . 

 wij  dus de ankers op | uit de hoogte, dan zullen de 

afmetingen der  palen hierbij  niet grooter  worden en is dan ook 

die plaatsing, vooral in de gevallen dat men in slappe '.'ronden 

werkt, aan te bevelen. n  wij  dan op den paal 

eene meer  ongelijkmatige werking, die wij, in geval de gronden 

eene voldoende vastheid hebben, liever  voorbij  gaan, ook zal een 

lager  plaatsen van de ankers eene noodzakelijke verzwaring van 

de deksloof noodig maken, en vooral ten aanzien der  paalpennen 

is het te verkiezen de ankers hooger  aan te brengen. e keuze 

hoe hier  te handelen, is dus geheel afhankelijk van de gesteld-

heid der  gronden waarin men werkt, en de beslissing blijf t hier 

geheel aan den praktischen takt. 

eene he naar  achterwaats van der  hoogte geven. n 
O 

is A /// het  m, en de lij n  m 

deelpunt c, zij  mie b, en A een lij n 

vertikaal. Wij  gaan hier  verder  van de veronderstelling 

uit, dat de wrijvin g van den grond tegen het achtervlak 

van de schoeiing buiten rekening kan blijven. Om nu 

den hoek N A X te construeeren, nemen wij  wederom 

eene willekeurige lengte A a en beschrijven daarmede 

uit A als middelpunt een cirkelboog, welke wij  door 

A  heen voortzetten. Uit cl wordt met de lengte 

A a het punt /'  afgesneden. e boog a b wordt 

dan in vier  gelijke deelen gedeeld, en door  het verkregen 

_ 4 
getrokken, welke het punt N geeft. e lij n geeft de 

helling van het natuurlij k talud aan. Wij  moeten nu 

den hoek  A  gelijk aan N A a nemen, waardoor 

het punt  verkregen wordt. Vervolgens zetten wij  de 

vroeger  gegeven constructie voort, en komen daardoor 

tot de grootte van A . 

e ankers op ^ van de hoogte geplaatst zijnde, ne-

2 
men wij  ook ^ - van A . Wij  trekken daartoe , 

3 
nemen B P — -  A en trekken ' Q evenwijdig 

3 
aan A . Wij  meten nu  1'en 1'Q, vermenigvuldigen 

hunne getallenwaarde met elkander  en tie helft van dit 
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produkt nog met het gewicht van den aanaardingsgrond 

per . Wij  zullen hiervoor  1,1 stellen en rekenen dan 

op een ligte, slappe grondsoort. Wij  hebben in dit geval, 

A L = . en - A L 
3 

 1,3 . Stellen wij 

den afstand der  palen van midden tot midden wederom 

10 . dan vinden wij  voor  den aarddruk op het 

boveneinde van den verankerden paal onmiddelijk uit-

r  . 1,1 X 11,3 X 20 x 10 , 
geoefend wordende: — of 1243kg., 

waarvoor  wij  stellen 1245 . e druk werkt op 
2 
 van  P uit den bovenkant, en daarom wordt het 

boveneinde met het — daarvan of 409, stel 410 . 

belast e niet verankerde paal is belast met 

eenen aarddruk dien wij  vinden door  de becijfering van 

1,1 X 17 X 30 X
— : = 2805  ; hiervan drukt 

2 
op de bovensloof — of . t boveneinde van den 

3 
verankerden paal wordt dan gedrukt met  -j - 905 

of 1344 . waarvoor  wij  stellen 1350 . 

Om nu de afmetingen der  verankerde palen te vinden, 

vermenigvuldigen wij  dien aarddruk met de schociings-

hoogte in . uitgedrukt . t produkt deelen wij  d o o i' 

75, en trekken uit het quotient den derden machts-wortel. 

Wi j  vinden daarvoor  ongeveer  18. n wij  nu op 

een volkomen vasthouden der  ankers rekenen, dan zullen 

palen van 13 bij  18 . voldoende zwaarte hebben. n 

dergelijke gevallen raden wij  aan de palen de dus gevon-

dene afmetingen te geven, doch ze dan niet verder  dan 

5 X 13 of 65 . van midden tot midden uit elkander 

te plaatsen, en wij  achten dan buitendien noodig, 

de ijzeren trekschoren als toegift gelijktijdi g aantebrengen. 

e niet verankerde palen hebben in dit geval eene vol-

doende zwaarte. Wij  gaan hierbij  van de veronder-

stelling uit, dat men de palen geene mindere lengte dan 

 a  geeft. Oordeelt men dat zij, van die lengte 

zijnde, nog te gemakkelijk inheien, en dat, in ieder 

geval om eenen redelijken stuit te bekomen, de palen 

buitengemeen lang zouden moeten worden, dan is het 

aan te raden den grondweerstand op het ingeheide paal-

einde, door  de vroeger  aangegevene constructie te ver-

zekeren. Wij  zouden bij  dergelijke gevallen ook nog 

aanraden, iederen ankerbalk te voorzien van twee kruisen 

en twee stellen ankerpalen s de grond zeer  slap, dan 

zoude men de kruisen moeten laten doorloopen en tusschen 

de ankerpalen kunnen dan tegen die ribben, steekplanken 

worden ingeslagen, aan welke men tie helling der  anker-

palen geeft. 

e bijkomende toestanden en omstandigheden kunnen 

bij  dergelijke werken bizondere voorzorgen cischen 

 is niet mogelijk hieromtrent bepaalde voorschriften 

te geven. n doe in dit geval liever  te veel dan te 

weinig, doch meene niet, dat het verzwaren der  palen 

hier  de noodige zekerheid geeft. e zorg moet zich 

hier  bepalen bij  de verzekering van het volkomen vast-

houden der  ankers, en van die van den weerstand van 

den grond bij  het ingeheide paaleinde, waarvoor  wij  het 

noodige hebben aangegeven 6). 

34- Wij  gaan nu over  tot het geval dat de schoeiingen 
 door  dam- of steekplanken tegen het grondverloop 

beveiligd worden. n fig. n» hebben wij  eene schets 

gegeven van de dan gewoonlijk, ten minste in hoofdzaak, 

: gevolgde constructie. n hierbij  de damplanken 
alleen als zekerheidsmaatregel, dan zal, zoolang er  geen 

j  grondverloop plaats heeft, de schoeiing geheel en al in 

den toestand van de vroegere behandelde gevallen ver-

 Wij  hebben nog rekenschap te geven van de -
selen, waarop wij  het in !j  gegevene lieten berusten. 

Stellen wij  de plaats van het anker  uit den bovenkant der 

schoeiing gerekend wederom .t, dan is de druk op het boveneinde 

als gevolg der  onmiddelijke werking van de g op deze 

- G e druk op elke niet verankerde paal is a g m 

 r

en het gedeelte hiervan op het boveneinde, of op de sloof werkende 

' ^ l "  '  C n l ' ° t o t i l ' c ' ' n , k "P t einde van den verankerden 

paal kunnen wij  dan stellen m a g V * » " * " ^  te zijn. Wij  heb-

ben nu voor  het draagvermogen van het boven paaleinde 

a g m - - f V-!  d*  k . 
 x 

en voor  dat van het beneden 

 oplossende, komen wij , na de noodige herleidingen ver-

richt te hebben, tot de vergelijking: * — - x —  U xa t-

 112 - S x  5  o 

en deze wordt na  = «  gesteld en dan door  x» gedeeld te 

hebben:

e vergelijking heeft slechts eenen positieven wortel tusschen 

 cn e waarde  aan n gevende, wordt het eerste lid der 

vergelijkin g  en voor j  verdere benade-

rin g vinden wij  voor  dien wortel circa  en wij  hebben dan 

( — — ^TT" ' Wij  hebben hiervoor

 en dit gaf x SS " 

Blijven wij  voor  den afstand van het anker  behouden, dan 

is de belasting op het boveneinde van den verankerden paal 

a g li* ) m. e  - "  ' —

belasting van den ankerpaal is a g m . 

Stellen wij  de belasting voor  het boveneinde l '  en die van den 

onverankerden paal Q, dan hebben wij  P: Q l i  J of 

ook P : <2  en dus P  O. Wij  hebben al-

— ï - j j . k-n wanneer  wij  hierin b SS 4 d  X 

stellen, dan gaat deze formule over 

Wij hebbcnookQ— s b cl*  k . en 

 (1
7  ' 

hieruit vinden wij  o =
 J -

t volgt  d » s=  d' SS

de waarde van d en d, in de gepaste verhouding staan, dan 

moeten wij  d,3 : dj  SB  hebben ; en dus d : d ZB

gevende zeer  nabij  d/ : d —  en dus d, — 

Wi j namen hiervoor  nu d, tl . en  alzoo

waarde voor  de praktij k  nauwkeurig te hebben bepaald. 

.



keeren. t is niet nicer  het geval bij  constructie-

fig. i i aangegeven, waarbij  zandstrook van fig. tl " 

overgegaan is in  gording, welke op zekere hoogte 

boven den bodem A A'achter  de palen is aangebracht; en 

indien er  bij  de constructie van fig. a grondverschuiving 

plaats heeft, zal de daarvoor  gestelde schoeiing in het 

geval van fig. i i gaan verkeeren. Wij  zullen ons daarom 

alleen met het eerstgenoemde dezer  beide gevallen bezig 

houden. Wij  geven aan de schoeiing eene achterover-

helling van -— der  stellen de totale

ording op . op . en nemen aan, dat de 

uit den bovenkant geplaatst is. 

Wi j stellen ons nu aanvankelijk voor, dat de dam- ! 

planken niet bestonden, en tie beschoeiing langs de 

palen tot benetien d liep. Wij bepalen met behulp 

 tie verklaarde teekenkunstige constructie de afglij -

dingshelling A C en de grootte van A . Wij  trekken 

door  1' de lij n 1'  evenwijdig aan A 1., en

dan  de snijding van  met de getrokken lij n 

1! , het punt  en tevens tie lengte 1'  welke

 berekening  tien  het bovengedeelte 1 

1! 1' tier  schoeiing moet  Wij  trekken nu 

E C "  aan A C, en tienken ons het i 

achtervlak van de  gedrukt door  eene aan-

 welke onder  een  E C "  evenwijdig 1 

 A C gericht is. 

Uit 1/1 is 111 X '  eene helling, gelijk aan

het natuurlij k talud  den aanaardingsgrond getrok-

ken. Wij  verlengen X C en maken tien hoek B , 

geluk aan den hoek van dat natuurlij k talud, waarbij  | 

wij  tie wrijvin g  tien grond op tien achterkant 

tier  damplanken buiten rekening laten, hetgeen zeker-

heidshalve is aan te bevelen. e constructie geeft 

met X . Wij  trekken  en

 eene  welke laatste

 met X  het punt  geeft. Wij  vereenigen 

de  Cj  door  eene rechte lijn , welke wij 

zoo nootlig. en dus  ons geval, verlengen totdat

lij n X, , loodrecht op 111 , gericht, daarmede het 

snijpunt , geeft. Uit X, met X, , als straal, eenen 

cirkelboog  vinden wij  N, het 

punt . r  dit punt trekken wij ,

aan 111 Cj  , waardoor  wij  het , op X 1) ver-

krijgen . Uit , wordt , 1 evenwijdig  N,

 welke het punt  bij  tie  met  111 Cj  geeft 

r  trekken wij  eene lij n evenwijdig van X , en 

bekomen dan op  C, het snijpunt . r  dit punt 

 trekken wij  11 ,  aan ;// C. , gevende 

op X  het punt , Uit '  wordt ,  evenwijdig 

' l.ui  X getrokken, gevende met  111 Cs het snijpunt . 

 1 trekken wij  eene lij n  evenwijdig van N ) 

waardoor  dan op 111  het snijpunt  bepaald

 dit punt  trekken wij  / evenwijdig aan /// 

X waardoor  wij  op de lij n welke den

damplanken aangeeft het punt/ verkrijgen. r

punt / trekken wij  dan / 1  evenwijdig aan 111 C, gevende-

op 111 1), het punt v en  ook de lengte /// . 

Vermenigvuldigen wij  deze lengte met de helft van 

 , dan hebben wij , na nogmaals vermenigvuldigd 

te hebben met het gewicht van de 3 . aanaardings 

grond, den aarddruk op den achterkant der  damplanken 

per  strekkende . van deze. 

Orn nu te bepalen in welk punt van dien achterkant 

de aarddruk moet gerekend worden te werken, gebrui-

ken wij  fig. 6 n deze is uit fig.  de

, Cj  op dubbele schaal genomen, en uit  E

wederom gelijk aan tic hoogte der  damplanken boven 

den lagen grond  X r ; is E  evenwijdig 

aan  X en dus horizontaal getrokken, en vervolgens 

door  E de lij n E E, evenwijdig aan , ; op  is 

bij  de loodlijn , getrokken en gelijk aan ' 

genomen. Wij  trekken nu  C ,, vervolgens C,  even-

wijdi g aan /// U, en maken C,  gelijk C,  Wij 

nemen vervolgens op C.  het stuk C.  — B

Wij trekken  en uit  daaraan evenwijdig

a trekken wij  C B, en ; E 3 evenwijdig

. Wij  trekken e f evenwijdig aan  B, vervolgens 

 en E  evenwijdig aan ///  op

horizontale lij n  het  Wij  trekken hierdoor  tie 

vertikaal i.'  //, welke met E Es het snijpunt // geeft. 

a trekken wij j  en nemen E  gelijk aan 

tie helft van j  en l . s /  gelijk aan ile helft van E

Wij vereenigen de middenpunten /> </, en verkrijgen 

dan op tie lij n  door  het trekken van / het snij-

punt X. Trekken wij  nu eindelijk  evenwijdig aan 

 dan is  het punt waar  wij  den vereenigden aard-

druk op tien achterkant der  damplanken moeten reke-

nen te werken. 

Bij  meeting vinden wij  bij  fig:  1'  Q . 

en wij  hebben dan voor  den  strekkenden . 

van de schoeiing boven de damplanken ' X  X

of . Wij  zullen deze echter  grooter  moeten 

nemen,  wij  eigenlijk geene rekening hebben ge-

houden met den grond welke op de zandstrookgording, tot 

bevestiging tier  damplanken aanwezig draagt, en ook 

zijdelings 0 11 het boveneinde  schoeiing drukt . Stellen 

wij  voor  tie beneden breedte dezer  aardmassa . 

dan zullen wij  zekerheidshalve moeten aannemen, dat 

wij  nog een meerderen druk van '— X  X t  o f 

 hebben ; zoodat de gezamenlijke aarddruk ter 

grootte van  in  moet gebracht 

worden. Wij  nemen hiervoor . 

Wi j  vinden voor  tie lengte van  C 2 , . en voor 

. e druk op de damplanken is dan per 

strekkende .  X  X  o f , stel . 

n fig  b vinden wij  zeer  nabij  aan de helft van ;// E, 

en dus zal de druk op de gording zandstrook g 

bedragen; terwij l de overige g bij  drukken. Wij 

rekenen  tie palen onverankerd te zijn, en van midden 

tot midden  uit elkander e staan. e totale op-

pervlakte der  damplanken is dan, gerekend tusschen twee-

palen, met g belast en dus de zandstrook-

gording over  die strekking met . Nemen wij 

nu wederom aan, dat bij  bezwijken tier  palen, de 

druk op ^ - van de hoogte dier  palen boven den grond 

en dus Op ongeveer  uit B zal vallen, tlan moeten 

wij  voor  de berekening der  afmetingen van tie palen dien 

druk naar  het uiterste van het boveneinde overbrengen. 

Wij  vermenigvuldigen te dien einde den druk van

. met den afstand tier  zandstrookgording tot het ge-

dachte breukpunt van den paal en dus  met  X

of met  tli t produkt deelen wij  tlan door  de totale lengte-

van den paal tot dat breukpunt gerekend, en dus door

Wij hebben dan  x
>f ongeveer . -

druk op het  van de schoeiing is bij  den paal 

 van li> tl.  . , en daar  die druk op 

 van ile hoogte van dat bovendeel werkt, vinden wij 

den  op het boveneinde van tien  als volgt, 

liet punt, waar  de  op bet  van

schoeiing werkt, ligt op  het 

genomene breukpunt van tien paal, alzoo op den afstand 

van ongeveer . Wij  hebben nu den gevonden 

druk van . met  te vermenigvuldigen en 

door  te deelen,  in het quotient, dat zeer  nabij 

 is, den verlangden druk te hebben, Wij  beschouwen 

nu tien paal als zijnde . lang, aan het eene einde 

bevestigd en op het andere met  x  of . 

belast Om tie paaltlikt e te vinden, vermenigvuldigen 

wij  met  x  welk laatste getal de paallengte 

in . uitgedrukt is. t produkt deelen wij  door 

 en trekken dan uit het quotient den derde machts-

wortel. e geeft in . tie gevraagde paaltlikte. e 

berekening uitvoerende, vinden wij  voor  die dikte circa 

slappe gronden te doen hebben en deze sterk van

doortrokken zijn, aanraden onze constructie in te richten, 

in den geest van onze aanwijzing in fig.  gegeven ; alzoo 

langs den achterkant der  palen, en daarmede op keepen, 

voorloeven en bouten verbonden, een doorgaande zand-

strook te leggen, en deze  doen dragen op ankerkespen, 

welke met zwaluwstaarten en bouten aan tie palen ver-

bontlen zijn. e zandstrook heeft wederom eene ver-

binding op keepen, met voorloeven en bouten op de 

 welke laatste geheel zooals tie vroegere 

beschreven, met inbegrip der  heipalen, genomen zijn. 

Tegen tleze zandstrook worden nu
tegen de hooger  liggende gording genageld, en alzoo 

het VOOrtdringen van het  tier  palen en dam-

planken belet. 

 doet zich bij  deze contructie eene zwarigheid voor, 

 deze is, dat daarbij  de ankerkespen door  dam-

planken moeten heengaan. Naar  ons gevoelen kan, ter 

verwijderin g van tleze zwarigheid, onder  tie plaats der 

damplanken bij  iedere kesp eene wederzijds gegroefde 

dampaal in plaats van eenen gewonen heipaal ingeslagen 

worden en kunnen die groeven over  de hoogte der  kespen 

in deze zijn voortgezet. e hierdoor  bij  de damplanken 

in de rei blijvende openingen ontstaande, kunnen nu met 

strooken, wederzijds met veeren bewerkt, gedicht worden. 

 Wij  zullen nu aannemen, dat de palen om den 

anderen verankerd z J n en dat de 

_ X  °f ongeveer . en dusvoor  de breedte 

. 

Beschouwen wij  tie damplanken als gelijkmatig met 

. op den strekkenden . belast, dan hebben 

wij  tleze  te vermenigvuldigen met  malen de 

hoogte tier  damplanken boven den grond en deze hoogte 

in . uitgedrukt. t produkt hebben wij  dan te deelen 

door  Alzoo hebben wij  ' r ' 0X49X95 ( ) f 

ge-veer  Wanneer  wij  hieruit den dertien machts-

WOrtel trekken vinden wij  als naast grootere  en tleze 

is nu in . tie dikte der  damplanken. 

Wij zullen, als voor  de praktij k voldoende, stellen, tlat 

men aan de lengte tier  damplanken in geen geval minder 

dan  ' malen de hoogte van tleze boven den grond 

n op van 

het  boven de  en dan gerekend 

 den bovenkant, aangebracht worden. Wij  vinden in 

 geval  afmetingen in  welke de boveneinden 

der  verankerde palen moeten hebben, als volgt. 

 houden het  van

 de verankeringen aan, en

- van 1' O met ~ van 

moet geven, en dat o ok in de 

planken nog altij d ten minste 

ingeheid zijn. Wanneer  de aanaartlin 

 gevallen

 a . moeten 

- en vooral ook 

B of — van  dat is  met 

~ van  of  en dit produkt vervolgens met

zijnde het gewicht van den 1 aanaardingsgrond. 

Van het dan  nemen wij  helft. Wij 

moeten het gevondene gewicht  tot een ander, 

dat op het uiterste  van tien paal

daarop dezelfde uitwerkin g voortbrengt. Wij  vintien tlit , 

door  van de gevondene belasting , het  te 

nemen, waarvoor  wij  stellen. e druk op het 

boveneinde der  niet  palen, waarvoor  wij

. vonden, op dezelfde wijze herleid, geeft . 

e laatste druk van tic beide palen dadelijk ter  weerszijde 

van den verankerden paal staande, wordt voor  eiken paal 

voor  de hellt op den verankerden  overgebracht; 

en wij  kunnen dus het uiterste  van  als 

niet  X  of . belast rekenen. Stellen wij  nu, 

dewijl wij  tleze belastingen per . in rekening brachten, 
de  van een uiterst slappe geaardheid zijn,  afstand der  palen  wordt die belasting 

dan  wij  aanraden tie hoogte niet

 a  malen  hoogte te nemen. wij  hier  in rekening te  hebben is nu,

Behalve ile verankering tier  waarop wij  later  : W ' J  l '  a ' s bij  het anker  en aan bet 

terugkomen, zouden wij  voor  de gevallen, tlat wij  met bovenste  belast  - X  of nabij



28 

. Wij  vermenigvuldigen wederom  x 14° met de belas-

ting 370, en deelen het produkt door  50; het quotient geeft 

7252. e naast grootere derde machtswortel uit dat getal is 

20; en het boveneinde van den paal, dat is, het gedeelte 

boven het anker, zal dus de dikte 20 . moeten hebben. 

e breedte is dan X 20 of nabij  15 . 
7 

Om de dikte voor  het ondereinde van den paal te 

bepalen, hebben wij  dat te beschouwen als bij  de beide 

uiteinden te zijn ondersteund ; zoodat het eene steunpunt 

de plaats is van het anker, en overigens die paal ter  plaatse 

van de gording der  damplanken belast. Wij  vonden, dat die 

belasting daar  Soo . was. Wij  vermenigvuldigen nu 

dc beide lengten van dat paaleinde, d u u  dc gordinghoogte, 

in twee deelen gedeeld, niet elkander  cn hier  dus 'O 

met 150. e lengte van het ondereinde van den paal 

tot aan het gestelde breukpunt, was toch 36-14 of 22 

. welke nu in de deelen 7 cn 15 gedeeld is Van 

hier, in . uitgedrukt , dc waarde 70 en 150. liet 

genoemde produkt van deze geeft 10500. Wij  nemen j 

dit product 7 malen en bekomen dan 73500 t getal ver-

menigvuldigen wij  met 800. e uitkomst geeft 58800000. 

Wij  deelen deze door  50 malen de totale lengte van 220 . 1 

en vinden dan voor  deeler  1 ooo. t quotient geeft 5346. 

n wij  hieruit wederom.ilen derden machts-wortel, dan 

vinden wij  daarvoor  als naast grootere getal 18, waaruit 

Wij  zien. dat de afmetingen 20 bij  15 ook voor  het 

ondereinde van den paal. cn zelfs ruim voldoende 

zijn. Wij  dienen echter  nog te onderzoeken of deze af-

metingen nok genoegzaam zijn voor  de niet verankerde 

palen. Wij  kunnen dan deze palen beschouwen als 360 

. lang te zijn, en daarbij  op 140 . van den bo-

venkant belast met 350 . en op 205 . uit den boven-

kant met Soo . Wij  vermenigvuldigen nu 350 met 14 

en vinden daarvoor  4900. Wij  deelen dit getal door

, zijnde de halve paallcngtc, en vinden voor  quotient 

ongeveer  278 . Wij  vermenigvuldigen verder  800

met 20,3 en hebben dan 164000 en dit produkt wederom 

door  18 deelende, hebben wij  911 . Wij  rekenen nu 

den geheelen paal als in het midden met 27S + 911 of 

met , waarvoor  wij  stellen , belast. Wij 

evende 14994. Wanneer  wij 

uit dit laatste getal den derde machts wortel trekken, 

vinden wij  als naast grootere 26; en de niet verankerde 

paal zoude dus 26 . dikte bij  — X260  20 . breedte 

moeten hebben. c niet verankerde paal behoeft alzoo 

zwaardere afmetingen dan de verankerde en er  blijf t nu, 

wanneer  men den afstand der  palen op . wil houden, 

niets , dan o ok aan dc verankerde palen die afme-

tingen te geven. Wij  kunnen echter  ook de palen minder 

afstand geven, doch deze werkwijze zal in ons geval geene 

besparing opleveren. 

Wi j  stelden hier  wederom, dat het anker  volkomen 

vasthoudend was, en dat de ondergrond tegen den druk 

van 800 . op den strekkenden . damplank bestand 

is Bestaat hiervoor  redelijke twijfel , dan wordt het 

noodig door  ankerkespen of eenige andere constructie het 

7 x 360 x 1 190 
nemen nu 
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uitdringen der  damplanken onmogelijk te maken, en ook 

gelijktijdi g de palen daartegen te verzekeren. 

36. Wij  zouden nu nog de beschoeiingen op water-

gebinten gesteld, te behandelen hebben. Wij  mogen echter 

aannemen, dat deze bij  dc werken welke wij  bij  ons 

opstel in het oog hebben, niet zullen voorkomen. 

Wi j  dienen echter  nog de aandacht te vestigen op 

dc bekende constructie van staande steekgcwelfjcs, welke 

op houten of ijzeren stijlen hunne wortelporringen vinden. 

 doel dezer  constructie is om eene meerdere duurzaam-

heid dan die der  schoeiingen, cn het mindere kostbare 

der walmuren gelijktijdi g in aanmerking te nemen. 

Bepaalt zich deze duurzaamheid enkel bij  het vermijden 

van de betrekkelijk spoedige vergankelijkheid der 

schoeiingsplanken, dan zal men voor  die stijlen of palen 

wederom houten kunnen nemen, doch dan ook slechts 

ten halve dat doel bereiken. r  zijn in tli t opzicht de 

ijzeren palen Veelvuldig bezigt men hiertoe hut gegoten 

ijzer, en tli t zoude ook stellig te verkiezen zijn, wanneer 

geene bijkomende omstandigheden hier  nadeelig waren. 

e ondervinding leerde ons niet zeldzaam, tlat zoo-

danige gegoten stijlen braken, cn dan ook nog hier 

het gegoten ijzer  op eene wijze gebezigd wordt, welke 

minder  goed met de natuurlijk e geaardheid van die stof 

strookt. Zij n toch de stijlen stevig en onwrikbaar  verankerd, 

dan verkeeren zij  in den toestand van staven, welke 

loodrecht op hunne lengtestrekking belast zijn. Nemen 

wij  in aanmerking, dat de korrelige geaardheid van het 

gegoten ijzer  zeer  ten nadccle van de buigbaarheid 

komt, cn de weerstand tegen buigen bij  verlaging der 

temperatuur  minder  wordt, terwij l de inwerking van 

schokken nog buitendien in aanmerking moet komen, 

dan ligt in het bovengenoemde verschijnsel niets vreemds; 

vooral niet, omdat ook nog tic onzekerheid bestaat, dat 

de weerstand van het gegoten ijzer  over  dc geheele 

uitgestrektheid van den stijl dezelfde is, en er  geene 

gebrekkige plaatsen daarin aanwezig zijn. Wi l men hierin 

voorzien, door  voor  de stijlen getrokken of gewalst ijzer 

te nemen, dan heeft men dc inwerking van het water 

en vooral ook van den vochtigen grond te vreezen, 

welke invloed in tie gevallen dat men met zoetwater 

te doen heeft, voor  het gegoten ijzer  stellig minder  is. 

t het oog op deze omstandigheden, meenen wij 

de constructie in fig. 13 voortgesteld, te kunnen cn 

mogen aanraden. n deze figuur  zijn A . dennen heipalen, 

eenigszins schuin ingeslagen;  zijn kespen. Over  de 

voorste rei palen is een doorgaande zandstrook C gelegd, 

waarachter  de damplanken zijn ingeslagen, en waartegen 

deze door  stevige vernageling verbonden zijn. e ge-

noemde kespen worden met keepen op voorloeven op 

de zandstrook, cn op de gebruikelijk e wijze wet opge-

wigtle pennen en gaten op de achterste palen verbonden. 

Over  de kespen is een dennen plaat  van . 

dikt e gelegd. e breedte van deze plaat moet zoodanig 

zijn, dat de ijzeren stijlen met de flenzen of lappen en 

ook de gewelfjes daarop steun vinden. r moet gezorgd 

worden, dat het aldus geconstueertle waterbint met den 

bovenkant ongeveer  2 . beneden den laagsten watcr-
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stand blijft . e stijlen bestaan uit 2 aan elkander  ge-

klonkene scheefhoekige hoekijzers, zooals in fig. 14 is 

aangetoond. Tusschen de waaiersgewijze zich uitbrei -

dende armen van de stijlen, zijn op afstanden van 50 a 

70 . steunplaatjes aangebracht, welke met hoeklappen 

tegen en aan die armen verbonden zijn Aan de voorzijde 

wordt tie opening tier  beide armen met een gebogen plaat 

van betrekkelijk geringe dikte gedicht, en zijn tlie armen 

aan de voorkanten nog zooveel omgezet, dat zij  tegen de 

gewelfjes aansluiten. n de figuur  is o ok nog de verbinding 

der trekstangen van de ankers aangegeven. Op de ge-

noemde dennenplaat is voor  eiken stijl bizonder  een plaat 

van gegoten ijzer  gelegd, voorzien van opstaande randen, 

om daarmede door  tusschenkomt van schroef boutjes eene 

verbinding voor  de stijlen te geven. e genoemde gegoten 

platen worden met zware houtschroeven in de kespen 

van het waterbint tloor  de dennenplaat heen verbonden. 

e afdekking tier  palen cn gewelfjes is verkregen door 

een gegoten dekplaat met hoekarmen. e beschouwing 

der figuren 13 en 14 is voldoende, om tlie constructie 

te doen begrijpen. 

37. Om nu te onderzoeken of bij  eene aangenomen 

dikt e der  gewelfjes, deze tegen tien aarddruk voldoende 

bestand zijn, zullen wij  weder  een bepaald voorbeeld 

kiezen. 

Wi j  stellen de hoogte der  gewelfjes boven de dennen-

plaat van het watergebint 23,5 , dat wij  aannemen 

als eene absolute vasten voet voor  het bovendeel der 

constructie Wij  hebben dan wederom, zie fig: 15, 

de grootte van A T., door  de teekenkunstige con-

structie, welke wij  vroeger  opgaven, te bepalen. e 

gevonden zijnde vermenigvuldigen wij  de lengte daarvan 

met de halve lengte van A B en dan nog met het gewicht 

van de kubieke eenheid van den aanaardingsgrond, om 

den druk welke de grond tegen het achtervlak uit-

oefent te hebben. Wij  stelden opzettelijk in ons voor-

beeld eene aanaarding niet zeer  slappe grondsoort, en 

namen den hoek N A X = 150. e helling A N, 

geeft met  N of de boveiigrcnslijn dier  aanaarding 

het punt N. Wij  laten voorzichtigheidshalve tic wrijvin g 

van den grond tegen het achtervlak- onzer  constructie 

buiten rekening, nemen daarom den hoek  A  = 

N A X , en vinden alzoo het punt . Op  N als 

middellij n beschreven wij  eenen halven cirkel. Wij 

verlengen  A tot in />, zijnde het snijpunt met dien 

haken cirkel. Wij  wijken hier  wel eenigszins van de 

vroeger  gegevene constructie af, doch meenden dit zonder 

bezwaar  en ter  wille der  eenvoudigheid te mogen doen. 

Wi j  trekken nu  ƒ en brengen deze met een cirkel-

boog uit  als middelpunt beschreven in C op  N 

over. Wij  trekken A C, en veronderstellen nu, dat bij 

eenige werking in onze constructie de grond van 

A C zal beginnen af te glijden. Wij  trekken N

rechthoekig op het verlengde van A , en beschrijven 

uit N als middelpunt met N  als straal eenen cirkel-

boog, welke met A N het snijpunt  geeft. r  E 

trekken wij  evenwijdig aan A  den lij n E  , en 

bekomen dan op  N het snijpunt E,. r , 

trekken wij  E, F evenwijdig aan A N, en bekomen 

dan met A B, het snijpunt F, Wij  trekken vervolgens 

F G evenwijdig aan  N, welke met A C het snijpunt 

 geeft. r  wordt nu  S evenwijdig aan A N 

getrokken, waardoor  op A  het snijpunt S verkregen 

is. Wij  trekken nu nog S . evenwijdig aan A C en 

bekomen dan op A  het snijpunt E ; en A  is nu de 

lengte welke wij  zochten. 

Wi j  vonden bij  meting daarvoor  14,25 . Staan nu 

de ijzeren stijlen 10 d  van midden tot midden uit 

elkander, en is A  = 23,5 tl.  ; terwij l tie 3 van den 

aanaardingsgrond op 1,5 gesteld wordt, dan is tic aarddruk 

op een der  staande gewelfjes 10 X 14,25 X X 1.5, 

waarvoor  wij , hoewel iets te groot, 2600 kG. stellen. 

Wi j  hernemen nu lig. 14. e geeft in A B C

den platten grond van de helft van een der  gewelfjes.

is het middelpunt waaruit de binnen en buiten welf lijnen 

getrokken zijn. Wij  deelen  C in  en A  in

door  midden, en beschrijven den middenboog E . 

Na ook de koorden ' getrokken te hebben, deelen 

wij  deze in F over  midden en trekken tloor  F den straal 

 G. Wij  nemen  een klein stuk van den boog in 

den passer, klein genoeg om als een recht lijntj e 

beschouwd te kunnen worden, en zetten daarmede, het 

overblijvende bijvoegende, tic lengte van tien boog op 

 C van  tot /'  uit, en van  tot  op  G de 

lengte eau dc koorden ' E. Wij  trekken /< /', cn uit 

' de lij n '  F evenwijdig aan  waardoor  wij  op 

 G het punt F bekomen; en tli t punt is nu het 

zwaartepunt van den platten d van het halve 

gewelf. Wij  nemen vertier  C  gelijk aan het 

— van C  cn A T daaraan gelijk; zijnde dan tevens het 

derde van A ü . r  F trekken wij  de vertikale lij n

en door  een horizontale lijn , welke met die vertikale 

het snijpunt  geelt; en eindelijk nog tloor  en S de 

lij n  X. Wij  nemen . evenredig aan tien gevonden 

druk van 2600 kG. e namen wij  voor  50 kG 

1 . j  tic toepassing is het te verkiezen eene 

grootere eenheid te nemen b. v. 1 . voor  de kG. r 

het gevondene punt , trekken wij . '  horizontaal, 

cn verkrijgen dan op  X het snijpunt 1'. Wij  vonden 

nu bij  meting 1 — 77,5 , en nu zal 77,5 x 50 

of 3875 de druk zijn welke op het porrignsvlak en this 

ook op den ijzeren stijl in de richtin g  N wordt 

uitgeoefend. 

Wi j  zullen ligtelij k inzien tlat tie totale achterwand 

tusschen twee stijlen, niet gelijkmatig met dat gewicht 

gedrukt wordt. Wij  moeten hier  rekening houden met 

het gedeelte hetwelk den grootstcn druk te lijden heeft. 

Wi j  nemen in fig. 15 a welke tien driehoek A  van 

fig'  1 5 Op dubbele schaal geeft A , en trekken 

door  a eene lij n evenwijdig aan A , welke evenwijdige 

de lij n van B naar  getrokken in a' zal snijden. Wij 

zetten nu a a' in het verlengde van A  van E tot 

b uit. Wij  vermenigvuldigen de lengte a"  B met — 

van A b zijn de a"  het midden van a a'. t product 
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n wij eerst met 10 . zijnde de afstand 
der palen of stijlen en dan nog met 1,5 of het gewicht 

van den 3 der  aanaardingsspecic. t doende hebben 

wij  tot uitkomst 2340 . e vermenigvuldiging van 

A L met de helft van A  gaf 2600; l de k in de 
richtin g van  N fig: 14, 3875 . bevonden is te zijn. 

Wi j  hebben nu de evenredigheid 2600 : 2340 = 3875 : x 

en wij  v inden als het naast kleindere tiental voor de 

onbekende 3480. Wij  trekken nu van 3874, het getal 

3480 af cn behouden dan 395, voor  den druk welken wij 

kunnen rekenen, dat de onderste . hoogte van het 

gewelf op het porringsvlak uitoefent. Al s uiterste grens 

der d van het gewelf bij  een halve steen 

dikt e moet nu -y!  1,1  of 242 gelijk zijn aan 

den gevonden druk 395 ; cn wij  zien dan dat voor ons 

geval het gewelf daar  aan een halven steen te weinig 

dikt e heeft, cn alzoo een steen dik moet genomen worden. 

Wi l men nu geene te vergedrevene spaarzaamheid in acht 

nemen dan is het te verkiezen aan de gewelfjes, over 

de geheele hoogte doorgaande, die laatste dikte te geven. 

Wi l men de uiterste spaarzaamheid in acht nemen 

dan dienen wij  te bepalen lot welke hoogte de gewelfjes 

ter  dikte van een steen moeten opgetrokken worden, enz. 

van waar zij  dan hooger op met de dikte van een hal-

ven steen kunnen volstaan. Om deze hoogte te vinden 

nemen mij  het dubbel der  gevonden belasting 395, cn 

dus 790. t trekken wij  den tweeden machtswortel 

waarvoor wij  28 stellen. e deelen wij  op 20 malen 

de muurdikt e en daar  wij  een halven steen voor  die dik-

ten aannamen, hebben wij  dan 20  1,1 of 22. n 

de breuk wij nu ..̂  2 g 

waarbij  van boven afgerekend tie 

>f — op, dan hebben wij  de hoogte 
14 " 

velfs dikte van een 

halven steen voldoende is en dc e 
14 

totale hoogte moet nu ter  dikte van een steen opge-

trokken worden. Wij  vinden voor  ons geval  23,5 

of 6 . 

Wij gelooven e het noodige voor  dc bepaling 
der afmetingen van de ontlerdeelen deze soort van 

constructien gegeven te hebben, behoudens de bijvoeging 

van tic voldoende e tier  stijlen. Wij  kunnen deze-

op 1 . stellen, doch nemen dan daarbij  aan dat de 

steunplaten waarvan wij  vroeger  spraken op de gegevene 

afstanden aangebracht worden cn tlat deze bij  betrekke-

lij k hooge werken van deze soort s dich-

ter  bij  elkander  geplaatst worden; ook hebben wij  even-

min als bij  de vroeger  gegeven , tic afme-

tingen van tic ankers bepaaltl en wij  gaan ml deze in 

behandeling nemen. 

38. s de plaats van het anker  bepaaltl, dan vinden 

wij  voor het geval dat alle palen verankerd, en de 

ankers ter  halve hoogte aangebracht zijn, dc afmetin-

gen tier n of trekkers als volgt. Wij  veron-

derstellen de belasting op den paal dien wij  als niet 

verankerd beschouwen gevonden te hebben, nemen 
2 

hiervan - cn hebben dan tic trekkin g of spanning in 

den ankerbalk. e bepaald zijnde deelen wij  het 

bedrag daarvan door  60, en hebben dan in ' de 

doorsnede van den zwaluwstaartswortel waarmede de 

ankerbalk aan tien paal verbonden is. Nemen wij 

de gegevens aan zooals wij  die in § 26 stelden, dan 

vinden wij  voor den druk op den onverankerden paal 

-> 
1350 . t — daarvan is 900 , en wanneer  wij 

3 
nu 900 tloor  60 deelen, dan vinden wij  15 c  * voor 

den zwaluwstaartswortel. Geven wij  nu aan dien 

wortel . minder  hoogte dan de totale hoogte van 

den ankerbalk en brengen wij  voor de dikte daarvan 

de helft van die van den ankerbalk in rekening, terwij l 

wij  dien balk in doorsnede vierkant aannemen, dan vin-

den wij  de afmeting van tien ankerbalk op tic- vol-

gentic wijze. 

Wi j  brengen — tot de tweede macht, en tellen daarbij 

het dubbel der  doorsnede welke wij  gevonden hebben 

nodig te zijn. t doende vinden wij  x 30 of ——. 
4 4 

Wij trekken hieruit tien vierkants uorte-1 en nemen daar-

voor  —. j  tellen wij  en bekomen dan -— of 9 

c  , welke nu de dwarsafmeting van tien ankerbalk is. 

e ankerbalk is met tleze afmeting wel met tienvoudige 

zekerheid tegen de trekkin g bestand, doch er  komen 

hier  nog omstandigheden in aanmerking, welke het noodig 

maken die afmeting te verzwaren. n de eerste plaats 

hebben wij  de altij d volgende inklinkin g van den aan-
aard ings grond, en dan nog den nadeeligen toestand 

waarin dc ankerbalk ten aanzien zijner  duurzaamheid 

verkeert. e inklinking brengt op den ankerbalk eene 
drukkin g voort, welke hem tracht te doen buigen, en 

hierop is bij  de bepaling der  gevondene afmeting niet 

gerekend, liet is ten eenenmale ondoenlijk met juistheid 

aan te geven, wat de ankerbalk zal te lijden hebben om 

dien druk te weerstaan. n is het duidelijk , dat 

bij toenemende lengte die weerstand grootere afmetingen 

zal vorderen, en dat alzoo de aanaardingen met slappe 

grondsoorten belangrijk zwaardere afmetingen voor die 

ankerbalken kunnen vorderen, en er  dan in tlie gevallen 

sprake van kan zijn om ze op het midden tier  lengte-

door  ingeheide palen te ondersteunen, of door  ijzeren 

trekkers aan het boveneinde tier  schoeiingen verbonden, 

de noodige tusschensteunscls te geven. Nemen wij  deze 
maatregelen, dan zal in het algemeen de zwaarte der 

ankerbalken op het dubbel tier  gevondene afmetingen 

moeten gesteld worden, en wij  rekenen dan hierbij  nog 

op korrelhout . t deze zwaarte kunnen wij  ook den 

invloed van dc tweede der  genoemde omstandigheden 

genoegzaam onschadelijk gemaakt rekenen. 

Bezigen wij  ijzeren trekkers dan neme men daarvoor 

bij  voorkeur  rontlijzer , omdat de meetkunst ons leert, 

tlat bij  tien zelfden inhoud dc cirkel een kleineren omtrek 

dan elk ande figuur  heeft; cn hierdoor  bij  tic ronde 

sta\en tie inwerking van dc roest minde is, tlan bij 

vierkante. Wij  kunnen aannemen, dat voor het ijzer  per 

. 700 . weerstand tegen trekkin g veilig in rekening 

3' 

kan gebracht . Bepalen wij  ons nu tot tie alzoo 

absoluut noodzakelijke dikte, dan zouden die staven altijt l 

veel te dun vallen. Wij n dus aan geene e 
middelij n dan 3 . te nemen, en tlan dc staven nog 

te ondersteunen door  hangende trekkers aan het bovenste 

tier  schociing , cn wanneer  deze trekkers nog 

buitengewoon lang worden, ze door een of meer vcr-

bindings staven tt: ondersteunen. 7) 

39. Zij n tie palen niet allen, maar  0111 den anderen 

verankerd, tlan is zoo wij  tic zelfde gegevens aanhouden, 
de druk op eiken paal m gelijk aan 1350 . 

n voor den niet n paal het ' of 4sO 
3 3 

. op de bovensloof werkt. Stellen wij  nu het anker 

voor den afstand van het punt waar  dien druk van 

'35° . werkt tot aan dat breukpunt  i - van 
3 6 

die hoogte alzoo te zamen ~- of e afstand van het 

op van tic- hoogte uit den bovenkant 
4 

geplaatst, tlan 

hebben wij  voor  tien druk ter  plaatse van het anker 

cn dus voor tic trekkin g welke dit tc weerstaan heeft 

ten gevolge tier  gevondene 1350 , hetgeen ons tic 

volgende berekening geeft. Wij  stelden tlat het breuk-

punt van den paal op het ~ van tie paalhoogte 

boven tien grond, beneden dezen viel en hebben dan 

7) c constructie welke wij  in  ' 5 ' ' gegeven hebben berust 

daarop, tlat wij  over een , lengte van  af den druk regel-

 verspreid denken. e druk op de hoogte l i a is  a'

die oj) de geheele hoogte .  li . Nemen wij  nu  fizzzA.  aa" 

 4- a a' 
dan is het  van deze X ' ' . Wij  hebben nu 

 -4- a i ' 
_ ' ' ' -f-  voor den inhoud van het aarilproti l dat van 

4 
het totale moet afgetrokken worden. Wij  hebben bij  het volgende 

berekeningen aangenomen, dat de dus gevondene druk, horizontaal 

weikte. t is niet het geval, en wij  stelden dien druk dus 

grooter  dan hij  werkelijk is. Wij  meenden tli t echter  te kunnen 

en mogen omdat het bij  het bestaan van eene niet volkomen 

zekerheid, hel altij d te verkiezen is. eer  te veel dan te weinig in 

rekening te brengen. 

Tot het  waarbij  wij  bepalen, tot  verre men in 

ons gekozen voorbeeld de gewelfjes ten minste ter  dikte van

steen dient op te  gingen wij  van tie  beginsel 

uit. Wij  stellen tie hoogte over  welke  tien  gerekend 
gewelfjes een halve steer  dikte kunnen hebben waarbij 

P 
— "  d- x jOo ol

P 

 tl , en dus _ — _ a zoo 
 1 P 

 d 8 

 d 

1 P V 2 1' 
 d  2 i d. 

 d  ti \ 
. en 11 1' n '  v  2

j  tie bepaling der  afmetingen van de ankers, gingen uii van 

het beginsel uit. dat de totale druk op eiken onverankerden paal 

op \ van dc hoogte van boven af gerekend neerkwam. Wij  brachten 

met behulp van de leer  der  statische momenten, dien druk op de 

plaats van het anker  over en zoo ook den druk welke op de 

bovensloof bij  de palen werd uitgeoefend Wij  beschouwden de 

ankers als in de richtin g hunner lengte getrokken. Wij

hiermede de noodige toelichtingen gegeven te hebben. 

 de geheele hoogte van deze is. Wij  kunnen nu

dat de  in rekening  zich verhouden als 

:  of als n'i 1. Stelden wij  den hierbedoelden druk bij  het 
n-

lolale gewelf 1' en bij  het gedeelte tlat wij  | steen minder dik 

willen  Q dan hebben wij  n-: i ':Q, ol (1 — -L. 

Nu is tie hier  in rekening komende weerstand "tl -  entlus 

aangrijpingspunt van het anker tot tlat breukpunt is 

 g- van tlie hoogte of ~ . Wij  moeten 13 50 met 

—- vermenigvuldigen en dan door — deelen, doen wij 2  12 

dit, dan vinden wij  voor dat gezochte ongeveer  737 . 

Wi j  stellen hiervoor  740. c afstand waarop de gevondene 

450 . tot het breukpunt werkt is g van de hoogte 

der palen boven den grond, en tleze 450 moeten wederom 

overgebracht worden tot de plaats van het anker 

welke eau tli t breukpunt zooals wij  reeds vonden —- van 

tic genoemde paalhoogte, afstand heeft. Wij  hebben nu 

7
wederom 450 met , te vermenigvuldigen en door 

o . 12 
te deelen ; tli t doende, vinden wij  zeer  nabij  580 . 

e gezamenlijke trekkin g tloor het anker  te wederstaan 

is dan 740 x 5811 of 1320 . n wij  deze uitkomst 

door  60 en trekken wij  uit het product den tweeden 

machtswortel, tlan vinden wij  het anker in doorsnede 

vierkant stellende, de afmeting van dit. t uitwerkende 

vonden wij  voor het genoemde quotient ~ zzz  en 
60 

de naast grootere tweede machtswortel hieruit is 5 ; zoodat 

voor het anker  alzoo een ribbetj e van 5 bij  5 . 

als voldoende zoude zijn. e verbinding doo middel 

van zwaluwstaarten tusschen de ankers en palen vordert 

nu, tlat de wortel van zoodanige zwaluwstaart den ge-

noemden weerstand tegen tie gevondene trekkin g biedt. 

Stellen wij  nu, tlat bij  dien wortel de hoogte 5 . 

minder  wordt genomen, dan zouden wij  voor  eene nauw-

keurige bepaling der  strik t noodige afmeting der  vierkante 

ankerbalken eene berekening moeten instellen welke wij 

hier  voorbij  kunnen gaan. E  bestaan toch meer dan 

gewone redenen om de ankerbalken belangrijk zwaarder 

te nemen dan hetgeen de pas verkregene uitkomst daar-

voor gaf, en wij  nemen aan dat de dus gevondene afmeting 

drievoudig moet genomen worden, en men dan nog wel 

op korrelhout moet rekenen. 

Voor ijzeren trekkers zouden wij  in ons geval 1320 

tloor  700 deelende, vintien 1,9 en tli t zoude tlan in . 

tie afmeting zijn van een vierkanten ijzeren ankert rekker. 

Wi j  dienen tleze nu tc herleiden tot een cirkelvormige 

doorsnede, doch zullen ons hiervan onthouden cn bepalen 

dat, in gevallen als waarop wij  doelen, die trekkers van 

geene mindere dikte dan 3,5 . rontlijzer  moeten ge-

nomen worden, Zij  hebben dan stellig overmaat van 

afmeting, doch in aanmerking nemende hoe zeer  zij  aan 

vergankelijkheid zijn blootgesteld, is dat e nood-

zakelijk te achten. c cirkelvormige doorsnede is voor  tleze 

trekkers bizonder  te verkiezen, omdat onder  alle doorsnede-

vormen de cirkel bij  den zelfden inhoud de kleinste 

omtrek heeft en dus tic ronde stangen minder  aan roest 

zijn blootgesteld. 
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Aangaande de kruisen en ankerpalen merken wij  op, 

dat deze de afmetingen der  ankerbalken verkrijgende, 

kunnen geacht worden eene voldoende zwaarte te hebben, 

en dat de steekpalen in geen geval minder  dan 2 . 

lengte moeten hebben, of in ieder  geval waarbij  die lengte 

onvoldoende zoude wezen, deze zoodanig moet genomen 

worden, dat zij  met een ligte trekhei waarvan het blok 

een gewicht heeft dat minstens gelijk aan dat van den 

paal is, ingeheid wordende, bij  een valhoogte van het 

blok, groot 9.0 . a 1 . een stuit van niet meer 

dan 7 . in den tocht van 30 slagen hebben. n 

geve aan de steekpalen geene mindere dikte dan van 

15 a 20 . e bouten tot verbinding der  verschillende 

stukken geve men 3 . middellij n en kieze daarvoor 

schroef- of spiebouten. 

40. Wij  hebben hiermede gegeven, wat wij  onzes 

inziens, en met terugzicht op het doel van dit opstel 

noodig en voldoende rekenen. Wij  hebben, zooals wij 

reeds vroeger  aanmerkten, ons nog al afwijkingen van 

de resultaten welke dieper  doorgaande beschouwingen 

geven, veroorloofd. Wij  vertrouwen echter, dat die afwij-

kingen niet van zoodanige wijde strekking zijn, dat daaruit 

gevaar  voor  de toepassing zoude kunnen volgen ; terwij l 

ook hier  geene grootere afmetingen verkregen worden 

dan die, welke redelijkerwijz e geoordeeld kunnen worden 

noodig te zijn. 

Wi j  zouden dit gedeelte van onze proeven nu voor 

afgehandeld kunnen houden. Wij  dienen echter  nog de 

bemerking te laten volgen, dat bij  den opslag van waren 

welke korrelige massa's geven, als b. v. koren, tras enz. 

eene oph< loging van deze tegen de muren eenen belangrijken 

zijdelingschen druk kan uitoefenen, wanneer  die stoffen 

daar  tegen tot eene beteekenende hoogte opgestapeld 

worden. n moet dit dan of vermijden, ofbij  de bepa-

ling der  afmetingen van de muren in rekening houden. 

s het natuurlij k talud van deze stoffen bekend en 

tevens het gewicht per '  daarvan, dan kunnen wij 

door  toepassing van het voorgaande gemakkelijk tot de 

muurdikt e besluiten, welke wij  in dit laatste geval noodig 

hebben. 

Onder de voorkomende bouwwerken waarbij  het hier 

aangehaalde in aanmerking komt, hebben wij  bizonder 

onze aandacht te vestigen op de bergplaatsen van drooge 

haardasch. e heeft een zeer w natuurlij k talud, 

en daarbij  een gewicht, groot genoeg om betrekkelijk 

h<'ogst aanziendijke drukkingen <>p de muren uit te 1

Er zijn gevallen waarbij  de: helling van dat natuurlij k 

talud op niet meer  dan 50 a 6° is te stellen, en hierbij 

dienen wij  het gewicht in geen geval minder  dan dat 

van water  in rekening te brengen. 

Bergplaatsen voor  gemalen tras-kalk enz., kunnen in 

soortgelijke toestanden verkeeren. j  deze werken moet 

alles veimeden worden, wat  zijdelingschen druk 

kan bevorderen. t tie gelegenheid het toe, dan geve 

men aan deze werken den grondvorm van eenen regel-

matigen veelhoek of van eenen cirkel. n het eerste geval 

versterke men de hoeken door  contraforten. Wij  zullen 

bij  de behandeling der  gewelven op onderwerpen 

neerkomen, welke bij  dergelijke bouwwerken mede in 

aanmerking dienen genomen te  zoo b. v. op de 

verankeringen welke moeten gebezigd worden, om in 

sommige gevallen den noodigen weerstand tegen zijde-

lingschen druk te geven. (8). 

8) Wij  gaan nu over tot de aanwijzing van hetgeen waarop 

de aangegevene constructie, waarvan wij  tie verklarin g aan het 

einde van ons opstel beloofden. e grondslagen zijn die, door 

. Wittmann in zijn vroeger  aangehaald werk hiervoor  gegeven, 

cn wij  volgen voor  zoover  noodig hetgeen te dien aanzien in dat 

werk voorkomt. 

Zij  in lig. ifi A 15 de achterkant van eenen walmuur of van 

eene schoeing, en A N de helling van het natuurlij k talud van 

den op te houden grond. B A N is dan het profi l van het aard-

lichaam, dat door den muur, of door  welke andere constructie 

ook, opgehouden moet worden. Bestond er  geene wrijvin g noch 

op het vlak A X, noch op den achterkant A ! van den muur, 

dan zoude in geval er  eenige beweging in den muur  kwam, de 

afglijdin g van het opgehouden aai dprisma volgens A X volgen. 

e wrijvingen zullen echter  een gedeelte van het gewicht van 

dat aardprisma in evenwicht, en dus in rust, houden, en de af-

glijdin g zou dan geschieden volgens eene helling A C, welke met 

A X een gr  lolcrcn hoek dan A X maakt. n wij  ons de 

muur en ook het aardprisma de eenheid van lengte te hebben, 

en dat het voorgestelde profi l door het midden van deze gaat, 

dan kunnen wij  ons het zwaartepunt van het hier  ter  sprake 

komende aardprisma in Z tienken, hetwelk dan met dat van den 

driehoek A B C zamen valt. Wij  stellen nu het gewicht van dit 

aardprisma gelijk . dat dan in de vertikaal van Z zal werken 

t gewicht  kunnen wij  nu ontbinden in twee krachten, welke 

volgens Z  en Z /'  op A C en A J drukken, en voor het even-

wicht zal de hoek  = p moeten zijn, wanneer  namelijk

normaal op A C gelicht is; en ook /'  rrr .  wanneer

normaal op A li is gericht, en  de vrijwingshoek is van den 

grond tegen den achterkant van den muur. Wij  nemen nu 

Z  —  en construeeren het parallelogram  Z ; zoodat 

wij  in /; Z eu  Z de betrekkelijk e grootten hebben van de 

krachten waarin wij  ontbonden. Wij  trekken nu A  zoodanig 

dat hoek B A  =  _t_  is, en verlengen hierna X A. Wij 

nemen op dit verlengde Al' , gelijk aan Zjg' , en trekken door  de 

lij n  evenwijdig met A C. Wij  bekomen dan met A  het 

snijpunt . Wij  trekken verder  A E vertikaal en stellen hoek 

E A 1) = 

Wi j  hebben nu hoek  A Y — oo 4/- ,S —(<» ^ - <P/) verdeis 

V A  en  A — oo3 +  nu is  Z £ = y o ° + 

(3  en alzoo . A /  Z  Verders hebben 

wij  G  X gelijk aan  Z ///, en alzoo ook  Z  -f- C A X — 

 X . * A, en daar wij  nu A  Z  genomen 

en *  evenwijdig aan A C getrokken hebben, zijn de driehoeken 

 A  en Z  gelijk en gelijkvormig . 

Nemen wij  voor  A C eene andere helling aan en passen wij 

daarop dilzeltde toe. dan vinden wij  op A  in de plaats van 

. een ander  snijpunt, waarbij  tie afstand van dat punt tot A 

altij d de betrekkelijk e grootte voorstelt van het gewicht of de 

grootte van den aarddruk op den achterkant van den muur, en 

de omzichtigheid vordert nu, dat de richtin g A C zoodanig ge-

kozen wordt dat A 1. een maximum is. 

Om langs tien teekenkundigen weg de richtin g A C te vinden, 

welke voor A . een maximum geeft, deelen wij, zie lig.  l i N 

in eene willekeurige aantal gelijke deelen, als li O , C/ C, C , C s 

enz., en trekken de lijnen A C,, A C, A Cj  enz. Wij  kunnen 

dan naar  aanleiding van het pas voorgaande de overeenkomstige 

grootte van A  voor  deze hellingen bepalen. Wij  namen bij  de 

pas voorgaande bepaling van A , zie tig.  voor het gewicht 

 de lengte Z  geheel willekeurig aan. Wij  zullen nu echter  de 
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betrekkelijk e waarde van  zoodanig moeten nemen dat de 

daaruit afgeleide druk op den achterkant van den muur  door  meting 

bij  gebruik van de schaal der  teekening kan bepaald worden 

Trekken wij  te dien einde uit  C 2 C 3 enz. lijnen loodrecht 

op het verlengde van A 11, dan zullen de basis A B behoudende 

/C  C j  C 8 cg enz. de hoogten der  driehoeken A B C , , A B C 3 , 

A  Cj  enz. zijn, en de inhouden dier  driehoeken worden dus gevon-

den door de helft van A B, met  C„  c„  C 3 c,( enz. te, 

vermenigvuldigen. Wij  zetten nu van A af op A N, in het ver-

lengde van N A. C, c,. C 2 c2 C 3 cs enz. uil , cn bekomen 

de punten  C ' 3 enz. r  deze punten trekken wij  dan 

lijnen, evenwijdig met  A C, A C 3 enz., welke A B in de 

punten  enz. zullen snijden. s nu A  zoodanig getrokken 

dat de hoek l i A  —  -J-  is, dan verkrijgen wij  met deze 

en de genoemde evenwijdige lijnen snijpunten, welke de afstanden 

A . voor  iedere helling geven; en het is nu naar  aanleiding 

van het voorgaande dat wij , is A . dus gevonden, de be-

trekkelijk e grootte van den druk op den achterkant van den 

muur voor  iedere bizondere afschuivingshelling als  C hebben, 

en dat de grootte daarvan gevonden wordt door A B cn A

naar de schaal der  teekening te meten, en dan ^———-—— -

door  berekening te bepalen, waarna dit product dan nog met 

het gewicht der  kubieke eenheid van den aanaardingsgrond moet 

vermenigvuldigd worden. 

Wi j  merken nu op, dat wanneer  A N in gelijke deelen gedeeld 

is, en dus ook A N/, ook A B in gelijk deelen zal gedeeld zijn ; 

en wanneer wij  nu het aantal deelen van A X oneindig groot 

nemen zullen wij  in de lijnen C',  enz. raaklijnen hebben aan 

de parabool waarvan A B en A N, raaklijnen zijn. t gevraagde 

maximum voor  A  is nu het punt  waar die parabool de lij n 

A  snijdt. 

n wij  die parabool geconstrueerd en door het snijpunt 

 van deze met A  een raaklij n daaraan getrokken, dan zoude 

klaarblijkelij k A C evenwijdig aan die raaklij n met B N het snij-

punt C geven, en A C de afglijdingshelling zijn, waarbij  A  en 

dus de druk op den achterkant van den muur een maximum is. 

Trekken wij  nu door  C',, C'/ enz: lijnen evenwijdig aan li N, dan 

verkrijgen wij  op het verlengde van li A de punten  enz. 

l nu A B dus in gelijke deelen gedeeld wordt, en zoo ook 

A  zijn de lengte  enz: mede gelijk. Stellen wij 

die gelijke afstanden e, dan hebben wij  uit de gelijkvormige 

driehoeken  C', '  en A li O dat e: A  = : li  Uit de gelijk-

vormige driehoeken li C, c; en A N c  volgt dan ook: 

 C, ZZ: B X : A N. Eindelij k volgt nog uit de gelijkvormige 

driehoeken B C, c. en A N c - de evenredigheid C, C; : B  — X c?: 

N A cn uit de dus gevondene evenredigheden volgt dan e : A l i 

— N c- : A N. Nemen wij  nu N E N c- en trekken wij 

door E de lij n E E ; evenwijdig aan A B, dan zal E E/ —

zijn; want wij  hebben dan A E : A N — E E, : N B of 

N : A N — E E, : A B cn dus ook E E, : A B = e: A B, 

dan volgt E E/  e. 

e middellijnen van de parabool loopen allen evenwijdig aan 

B N. Stellen wij  nu in fig.  dat  een zekere stand is waarbij 

 en h de eindpunten der  lengte e zijn. n neme nu op A B, 

A als het midden van eene gelijke lengte  en dus A c = A t

Trekken wij  dan  en A  beide evenwijdig aan l i N onzer 

vorige figuur en vervolgens A , dan zal  het midden van 

C  zijn, cn tevens het raakpunt van de raaklij n  aan de 

parabool. e lij n  deelt nu alle verdere lijnen als  ge-

trokken over  midden. Trekt men nu A  eu door  de lij n 

 beiden evenwijdig aan B N, dan zijn de driehoeken

en  gelijkvormig . Nu is  cn gevolgelijk

Uit de genoemde driehoeken volgt: a k : a; m,  b c : b m; en 

zoo nu  was, zoude ook  zijn. 

Wi j  hebben nu uit de gelijkvormige driehoeken  A en

de evenredigheid : a, A : a, d = A c : a, k cn ook nog  a 

= A d : a ik, dan is A c : a, k = A d: a d. Nu is  A d =: J e 

en dus  k ZZZZ a d — b  en gevolgelijk  —: b  ; zoodat 

 in  door  midden gedeeld wordt; en wij  begrijpen dat 

wanneer  genomen wordt, terwij l het punt  naar  willekeur 

op A B genomen is, de lij n  in ieder  geval door  door 

midden zal gedeeld worden. 

Stellen wij  nu in fig.  j  de raaklij n welke het raakpunt 

in  op de lij n A ) heeft, aannemende dat wederom hoek 

l i A  -J-  is, dan zal  S evenwijdig aan B N ge-

trokken zijnde, S j —  moeten zijn. s nu  het midden van 

S J,  —  S genomen en  evenwijdig aan li N getrokken, 

terwij l A S is genomen, dan zal .  door het punt  moeten 

gaan. Stellen wij  nu A  =  dan is  = A S = — 

en dewijl nu ook  —  F is, zullen de driehoeken  en 

 F V gelijk en gelijkvormi g zijn, en dus ook F V zzzi

Stellen wij  deze

Uit de gelijkvormige driehoeken 1FV en S volgt, r

stellende: ï—- - : a  e : b; en uit de gelijkvormige drie-

hoeken A S  en A F G evenzeer: 1> 
e  d p 

dus ook: c — d 
— e : b, en omdat P S = b ook 

e d 
nog : e  b : F G, en eindelijk hebben wij  dan 

 c : - ~ ü X a = e X F G , b« of  : = F G : b« 

en b= = a X F G. 

t men zich alzoo door A eene lij n evenwijdig aan de 

nog onbekende raaklij n V getrokken; zoodat F Ü =  SzSlö 

wordt, dan moet F O midden evenredige tusschen F V en F G zijn. 

Wi j  hebben nu nog uit de gelijkvormige driehoeken F  V en 

F A O de evenredigheid : F  : F A = F V  F O = a 1 b 

b 

FG 

of F : F A = F O: F G, en gevolgelijk is  O evenwijdig met A N. 

Verder is de driehoek  F O gelijkvormi g met O G, waaruit 

volgt: O G ; O F = A G :  O. Wij  hebben dus F G : F.'O = OG 1 FO, 

F' G OG _ F'G 

Wi j  vonden F G = - en a — en hebben dus -i -
Ft , PA 

dus ook 

a f F O* F' G X F' F, en wij  hebben dan ook evenzeer 

 c*  =  N X . 

Wi j  vinden alzoo de richtin g A C van het afglijdingsvak 

waarbij  de aarddruk op den muur een maximum is, door  C 

midden evenredig tusschen  N en  B te nemen, en dit is 

bij  de opgegevene constructie geschied. Behalve deze constructie 

berust het overige der  grondslagen van onze voorschriften op de 

meest algemeen bekende mechanische beginselen, zoodat wij 

daarvoor geene verdere toelichtingen noodig oordeelen. 
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O N. 

F V A N , t te Londen. 

lp zeven kwartier  afstand van een 

der kleinste stations van de Great-

Western , die n door 

het dal van de Theems met Oxford 

verbindt, ligt het dorpje Yattendon, 

met het schoone buitenverblij f 

van den architekt A . Waterhouse, 

welke vill a voor  ongeveer  vij f jaren volgens de plannen 

van den eigenaar  werd gebouwd Zie de platen 15—17. 

Om den waren indruk van dit gebouw- te kunnen 

gissen, en met eenige oplettendheid het ontwerp te be-

studeeren, wenschen wij  met den lezer  die streek in den 

geest te doorkruisen om daarna een bezoek aan een der 

beroemdste e bouwmeesters te brengen. 

e natuur  is hier  zeer  geaccidenteerd, en de ligging 

der woning is gekozen boven op een boschrijken berg, 

waaromheen zich de landerijen en bezittingen uitstrekken 

Een breede, slingerende weg voert ons bergopwaarts 

door  wilde bosschen die, hoe hooger  wij  komen, al 

meer  en meer  de sporen dragen dat zij  onder  het gebied 

van den tuinman geraken. 

s een in n baksteen opgetrokken bosch-

wachtershuisje rijden wij  het park binnen, door  een 

steeds slingerende laan. t park verandert spoedig in 

een grooten tuin met schoone partijen oude boomen en 

frissche golvende grasvelden. 

r  bet kronkelen van den weg, wordt de woning 

tot op het laatste oogenblik voor  ons verscholen ge-

houden, maar  op eens zwenken wij  om de onder  klimop 

verscholen stallen en dienstwoningen, en bevinden ons 

eensklaps voor  den hoofdingang der  villa. 

e aanleg der  omgeving van dit buitenverblij f is op 

zeer  karakteristiek e wijze opgevat, en het komt 

ons voor, dat zij  redelijk genoemd kan worden, liet is 

voor  de aankomende gasten niet aangenaam om een 

kwartier  vóór dat zij  aankomen, steeds aan het einde van 

eene rechte laan de plaats hunner  bestemming te zien, 

instede dat het oog afgeleid wordt door  de steeds af-

wisselende omgeving van een slingerenden weg. Zoo 

doende is de familie zeker, van niet uit de verte-

bespied te worden, maar  kan zij  zich vri j  rondom het huis 

bewegen, waar  overal vergezichten in den aanleg gehou-

den zijn, terwij l de straatweg alleen aan het oog ont-

trokken blijft . 

e willen wij  echter  niet alle indrukwekkende 

rechte lanen en oprijwegen veroordeelen, want ofschoon 

de Engelsche tuinbouwkundigen zich bizonder  op het 

schilderachtige toeleggen, zoo is b. v. de prachtige rijk e 

aanrit voor  het paleis t een bewijs, dat 

zij  weten het onderscheid in acht te nemen tusschen 

een paleis waar  statige optochten af- en aantrekken en 

defileeren, en eene partikulier e villa, bestemd voor  het 

familieleven. 

Wi j  zijn nog voor  de woning (aan de zijde tegenover 

die, welke op de perspektivische teekening is voorge-

steld, zie de plaat), en werpen even een blik in de woning, 

geheel van roodbruinen baksteen, met donkere leien af-

gedekt, en zoo een aangenaam kleurenspel opleverende-

met de lichtgroene tonen van het gras, en de donkere 

van 't sparrengroen. 

Aanlokkelij k is de ingang in een inspringenden hoek 

onder  een eikenhouten voorportaal (zie plan). Aan twee 

zijden beschutten ons de muren, terwij l het dak zoo laag 

mogelijk boven het hoofd is aangebracht, om de bezoe-

kers tegen wind en regen te beschutten. 

t huis binnentredende, vinden wij  in het voorhuis 

ter  linkerzijd e een klein vertrek, om jassen en hoeden 

weg te bergen, en desnoods onze kleeding in orde te 

brengen, voordat wij  den l (in de platte-grond teeke-

ning is de , salon genoemd) binnengaan, waar  de huis-

vrouw, door  de geheele familie omgeven, ons begroeten zal. 

Slechts bij  de Engelschen vindt men zoodanig vertrek. 

t is steeds een groote zaal, die bijna tegelijkertij d 

vestibule en woonkamer is, terwij l de trappen in den 

gang zonder  afsluiting er  in uitkomen. e groote 

ruimt e is toch zoodanig ingericht, dat wij  er  zeer  gezellig 

een groot gedeelte van den dag en den avond in den 

familiekrin g kunnen doorbrengen. Voor  de verwarming 

is zorg gedragen door  den aanleg van een grooten haard 

(zie detailteekening), die het middenpunt van den ge-

zelligen krin g vormt. Aan de eene zijde staat eene bank 

of sofa, aan de andere de tafel met verschillende stoelen 

en daartegenover  de piano. 

Zijdeling s in den haard zijn twee zeer  eigenaardige 

zitplaatsen uitgespaard, waarvan eene des daags nog beter 

verlicht wordt door  het kleine venstertje, dat 's avonds 

als nis kan dienen om er  een kaars of lampje in te stellen, 

waarmede het boek van den lezer, die zich koestert in 
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den vlammengloed, van boven wordt verlicht, terwij l zijn 

overbuurman met sigaar  of sigarette op het tegenover 

gestelde bankje een kalme rust geniet. 

n den plattengrond is liet gemakkelijk op te merken, 

dat dit groote vuur  juist geplaatst is aan den voet van 

den zwaren toren, waar  langs de schoorsteen hoog kan 

opgetrokken worden. 

e detailteekening kan ons een denkbeeld geven van 

den aangenamen indruk , die de met zorg betimmerde-

schoorsteen maakt, wanneer  een brandende houtstapel 

de roodbruine tegels als vuur  doet gloeien ; om deze tegels 

bevindt zich de zwart marmeren omlijsting, die weder 

omgeven en afgedekt is met zware deklijsten in eiken-

hout, keurig afgetimmerd, welke boven eene toonplank 

vormen, waarin kunstprodukten van metalen en vooral 

van porcelein en aardewerk gezet worden, en ons weder 

aangenaam in den geest bezighouden, terwij l ons lichaam 

de weldoende warmte geniet. 

e door  liezen haard wordt de verwarming en 

ventilatie van l en gangen in den winter  onderhouden 

door  een calorifère, die door  kanalen in de muren, warme 

lucht naar  verscheidene punten voert. 

Voor  het toelaten der  versche buitenlucht is hier  eene 

bijzondere inrichtin g getroffen in al de kamers. n de 

hoeken van sommige vertrekken zien wij  in beide platte-

gronden vierkante hokjes geteekend ; dit stellen houten 

kokers voor, die lot eene hoogte van minstens 2 r  op-

stijgen en sierlij k betimmerd kunnen zijn. e koude lucht 

treedt van buiten aan de onderzijde in, wordt naar  boven 

gedrongen, en verkrijg t hierdoor  eene vertikale snelheid, 

zoodat zij, vooral vóór dat zij  terugkomt op den vloer, 

vermengd is met de warme lucht van 't vertrek. -

koude luchtstroom over  den vloer  en om de becnen 

wordt hierdoor  vermeden. e kokers kunnen van boven 

met eene klep gesloten worden. 

Gedurende deze beschouwingen zijn wij  nog steeds 

om den haard gezeten in den , en merken nog op, 

dat al de vensters van binnen banken hebben, waarvan 

veel gebruik gemaakt wordt om het vrij e uitzicht in 

den tuin te genieten. e ruimt e onder  den toren kan 

door  portieres van den l afgesloten worden, zoo dit in 

den winter  wegens de koude noodig mocht zijn. Naai-

de andere zijde hebben wij  een schilderachtig uitzicht, 

onder  de bogen van den ingang door, naar  den eikenhou-

ten trap, vooral daar  in het trapgat bloemen en sierplan-

ten gesteld zijn. e muren zijn gepleisterd en in een effen 

grauwen toon geschilderd, allen door  eenvoudige banden 

afgezet, en waar  de vlakten te veel zonder  kleur  bleven, zoo-

als in het trapgat, heeft men een rijk e kleurenschakeering 

verkregen, door  het ophangen van Smyrnasche tapijten. 

t ons nu even opstappen, om een overzicht te-

krijge n van de verdeeling der  vertrekken. 

Van uit den l kan men onmiddellij k bereiken: 

1°. den „purloir "  (in de plattegrond teekening, Ont-

vang-Spreckkamer genoemd) of zaal met rijke- betimme-

ring, meubileering, fraaien parketvloer  en twee vooruit-

springende lokalen, waar  deftige bezoeken ontvangen 

en soirees gegeven worden. 

2°. de studeerkamer van den heer  des huizes, die-

tevens als leeskamer en tot samenkomst der  heeren 

dient; 

 de eetkamer. 

e drie kamers hebben toegang tot een veranda. 

e eetkamer i s zoo geplaatst, dat de gasten door eene 

deur  van uit den l binnentreden, terwij l de bedie-

ning door  eene andere deur  van tie keuken kan geschieden, 

door  een afgesloten gang. e uitbouw aan de eetzaal 

i s zoo gesteld, dat een klein gezelschap zeer  goed er  in 

kan dineeren, en drie vierden der  in den uitbouw zit-

tende gasten van een vri j  uitzicht in den tuin en in het dal 

kunnen genieten. r  tli t afgesloten gedeelte van den 

gang, komen wij  in die vertrekken van tic woning, 

waarbinnen tic drukt e en tic bezigheden van h et huis-

houden verborgen blijven. 

s naast de trap is vooreerst aangelegd een dessert-

en provisiekamer, met slaap- en zitkamer voor  de huis-

houdster  en tevens een brandkast, waarin 't zilvei ge-

borgen wordt. 

n tweede groep vertrekken vormt de keuken met 

wasclikeuken, melk- en provisiekamer. n is de 

uitgang naar  de binnenplaats. Tegenover  de keuken is 

eene eet- en zitkamer voor  de bedienden, welke vertrekken 

op de binnenplaats uitzien, terwij l de andere buitenmuur 

blind is, zoowel omdat daarin een erker  is uitgebouwd, 

alsook om tic gewenschte vrijhei d voor  de familie bij  het 

spelen van cricket, enz., op de tegenoverliggende gras-

perken, te verzekeren. 

t gangetje daarnevcn is de kortste weg naar  den 

tuin, als men van tie slaapkamer op de verdieping langs 

de brandvrij e S t e e n en diensttrap naar  beneden komt. 

Na nog even een blik geworpen te hebben in de hier 

verscholen liggende studeerkamer, gaan wij  de ronde-

doen op de verdieping. 

Om in de groote woonvertrekken beneden genoeg-

zame hoogte te hebben zijn de kamers links van de trap 

tot boven de eetzaal vij f treden hooger  gelegd. 

e namen der  kamers geven duidelij k genoeg hare 

bestemming aan. e „parloir "  ( i n de platte-grond tee-

kening Spreekkamer genoemd,) i n onmiddellij k verband 

met de slaapkamer der  gastvrouw, is ook bijzonder 

voor  haar  tot zitkamer bestemd. 

t smallere trapj e langs de badkamer geeft toegang 

tot eene kamer onder  het dak van tien , dan naar 

eene studiekamer in den toren op de 2, l c verdieping, 

en eindelijk naar  buiten, boven op het platvorm, vanwaar 

wij  een heerlijk uitzicht hebben over  de bergen en in 

het dal. 

Juist de hooge ligging van het gebouw maakte den 

zwaren toren noodzakelijk ; bij  gebrek aan welwater, 

verzamelen tie bewoners het regenwater, pompen tli t op 

in een hoogen vergaarbak boven in den toren, en kunnen 

het zoodoende gemakkelijk naar  alle deelen van het 

huis voeren. 

Nog eenige opmerkingen aangaande de konstruktie, 

voor  dat ons bezoek afgeloopen is. 

All e deuren met hare betimmeringen zijn uitgevoerd 
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in pitch-pine, dat blank behandeld is, cn alzoo wel wat 

licht van kleur. 

Op de verdieping zijn eenige schoorstecncn van mar-

mer, andere van pitch-pine. 

t grooten lof moet gesproken worden van de Engel-
sche timmerlieden, die al dit werk, evenals zooveel ander, 

niet de grootste zorg hebben uitgevoerd. Wij  kunnen 

er  van overtuigd zijn, dat zij  de moeite aan het werk 

besteed niet verloren laten gaan door  het gebruik van 

nat hout, zooals hier  nog steeds het algemeen misbruik 

blijft , want nergens in lambriseering of deur, die zelfs niet 

geschilderd zijn, konden wij  eene enkele aansluiting 

vinden, die afgeweken was, terwij l het huis reeds vier 

jaren bewoond is. 

e vensters zijn, wat aangaat de groote ondervleugeks, 

van groote spiegelruiten in ijzer  gevat, met kleine ijzeren 

kozijntjes in sponningen van terra-cotta sluitende; maar 

in de bovenpaneelen is steeds gekleurd glas in lood 

gesteld, waardoor  het aantal gordijnen, die anders noodig 

zijn om eene kamer gezellig te verlichten, zeer  beperkt, 

wordt. 

e gangen en l zijn bevloerd met zoogenaamd 

Terrazzo of h mozaiek. 

e overige woonvertrekken zijn met eikenhouten 

parketvloeren belegd. e hoofdindeelingen dezer  ver-

schillende vloeren zijn op de plattegronden met stippel-

lijnen aangegeven. 

Wat betreft de behandeling van het metselwerk met 

betrekking tot de indeeling der  voegen, en de afmetingen 

der stukken terra-cotta, die voor  deze vill a gebruikt zijn, 

komt dc konstrukti e geheel overeen met een gebouw, 

waarbij  gebruik is gemaakt van natuurlijke n steen in 

kleine afmetingen, en baksteen. All e hoeken, lijsten 

stijlen, dekplaten enz. zijn van groote stukken; de muren 

zijn van gebakken steen, in formaat met onzen waalvorm 

nagenoeg overeenkomende, maar  die mooier  van kleur 

en gladder  van oppervlakte is. 

J. C. 

EEN E . 

| e plaat, voorstellende een deco-

ratie studie voor  een woonkamer 

van een patricisch gezin, is ver-

vaardigd in het atelier  van de 

heeren Gips en , decora-

teurs te 's Gravenhage, en is ont-

worpen en geteckend door  den 

heer  A . F. Gips. 

Bepaalde stijl is hier  niet gevolgd ; dc motieven zijn 

modern, geïnspireerd door  oud- c en e 

renaissance. 

e meubelen zijn uitgevoerd in donker  gebijtst eiken-

hout . e pooten van de tafel zijn uit een zware plank-

gezaagd en verder  door  gebeeldhouwd ornament rijke r 

versierd. 

Op de zelfde wijze zijn de rugleuningen der  stoelen uit-

gevoerd. e pooten zijn gedraaid en enkele profillen 

bovendien gebeeldhouwd. e zitting is met geperst leder 

overtrokken. 

Aan den wand staat een buffetkast, rij k met beeld-

houwwerk en entarsia-paneelen versierd. t servies, 

dat gedeeltelijk tot sieraad, gedeeltelijk tevens tot 

huiselijk- gebruik dient, bestaat uit Japanschc-, -

en , Venetiaansch glaswerk en majolica. 

e wanden zijn met effen behangselpapier  behangen 

ieder  wandvak afzonderlijk met een rijke n rand om-

zoomd. e effen wanden geven niet alleen een rustigen 

aanblik aan het vertrek, maar  doen ook de schilderijen 

allergunstigst uitkomen. 

t plafond is in stucco uitgevoerd, in paneelen ver-

deeld en deze zijn met geschilderd bladornament versierd. 

t tapij t is eveneens effen, doch met een kostbaarder 

karpet bedekt, evenwel alles in stille harmoniecrende 

kleuren, passend bij  het ameublement, de decoratie en 

de bestemming van het vertrek, dat huiselijkheid en 

gezelligheid moet ademen, den bewoner  prettig stemmen 

cn hem weldadig en aesthetisch aandoen, door  fraaie 

vormen en lijnen en aangename zachte kleuren. 

 vertrek ontvangt licht door  een dubbel venster, 

door  een rij k gebeeldhouwde haltzuil in tweeën verdeeld. 

e paneelen in den dag van het kozijn zijn met arabes-

ken op gedempten gouden ondergrond versierd. 

Vitrages en overgordijnen temperen het sterke licht. 

n korf  met hangplanten voor  het venster  geeft een 

vroolijke , frissche afwisseling te midden van al deze voor-

werpen van kunst en kunstindustrie. 

W W -

E . 
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mgezien het gebleken is, dat het 
huis waarin tegenwoordig de kan-

toren der e 

Spoorweg - j  geves-

tigd zijn, niet meer  aan de 

eischen des tijd s voldoet, besloot 

de directie een nieuw gebouw 

te stichten op een onlangs daartoe aangekocht terrein. 

t gebouw, waarvan hierbij  eene perspectiefteekening 

der facade gevoegd is, is ontworpen in een stijl welke 

„domestic-English-gOthic"  genoemd mag worden. 

e facade aan de straat is 17 . breed, 20 . hoog 

en 17 . diep, terwij l aan de achterzijde nog terrein 

aanwezig is voor  uitbouwen, als keuken enz. met afzon-

derlijk e uit- en toegangen in eene steeg. 

e materialen voor  het buitenwerk zijn: machinaal 

gevormde baksteenen van eene helroode kleur, donker-

roode profilsteenen voor  de bogen, met aanwending 

van zandsteen voor  sokkel-, plint- , venster- en deurom-

lijstingen, cordonlijsten, banden enz., eene dergelijke 

steensoort van fijnere korrel voor  de beeldhouwwerken 

en Jersey-Graniet voor  de kolonnetten. 

e kam op den nok, de gevelbekroningen en wind-

wijzers en de grilles voor  de rez-de-chaussée, vensters 

en hoofddeur  zijn van gesmeed ijzer, terwij l dc goten, 

versierde regen waterpijpen en vergaarbakken van c 

Farlane's gegoten ijzer  zijn. 

Een electrisch uurwerk is aangebracht in de roos van 

het dakvenster. 

 wapen met motto, geplaatst in een tympan boven 

de balkondeur  der e verdieping van het middengedeelte 

der facade, is dat van de , zijnde een palm-

boom en rijzende zon op een veld van azuur, met de 

woorden „sempre crescendo." 

Cartouches zijn aangebracht in de tympans boven de 

vensters der  2*  verdieping en in de borstweeringen van de 

vensters der  i e verdieping, voor  data en voor  namen 

der hoofdstations op Java, terwij l verder  in de 2 rozen 

der puntgevels van de zijvleugels, busten van vrouwe-

lijk e figuren, voorstellende Nederland cn Java, als „niezzo-

relievos"  zijn geplaatst. 

e schoorsteenen zijn opgevoerd tot eene hoogte, 

welke eene voldoende en geregelde trekkin g verzekeren ; 

zij  zijn bovendien zoodanig gebouwd, dat zij  karakteris-

tieke en integreerende onderdcelen van de uitwendige 

decoratie vormen, twee zaken, waaraan misschien te weinig 

gewicht gehecht wordt bij  de moderne e ge-

bouwen, wier  schoorsteenen ons meer  aan kachelpijpen 

niet verlengstukken (en liefst dan nog bont beschilderd) 

herinneren dan aan een architectonisch onderdeel van 

het geheel. 

Ten einde het gebouw zooveel mogelijk tegen brand-

gevaar  te verzekeren, zijn de vloeren in alle verdiepingen 

vervaardigd volgens s „f i re- pr o o f"  systeem, 

bestaande uit segmentgewelven van beton (concrete) 

tusschen gewalst ijzeren balken op de plaats zelve op 

formeelen gegoten, aan welk systeem tevens het voor-

deel verbonden is, dat het geluid niet van de eene ver-

dieping naar  de andere wordt voortgeplant. 

e treden van de hoofdtrap zijn van s patent-

cement, voorzien van Florentijnsch mozaïk met koperen 

of bronzen wellatten, de balustraden zijn van gesmeed 

ijzer  met koperen leuningen. 

e spiltrap van de 2<-' verdieping naar  den zolder  is 

van 's gegoten ijzer  ; de geheele kapconstruc-

tie is van gewalst en geslagen ijzer, bedekt met leien 

volgens het systeem Fourgeau. 

t ziet men, dat in de hoofdconstructie zooveel 

mogelijk brandvrij e materialen aangewend zijn. 

e ruimten in de rez-de-chaussée zijn gedeeltelijk 

bestemd voor  magazijnen cn portierswoning, terwij l 

keuken enz. nog afzonderlijk uitgebouwd zijn. Op de 
e verdieping zijn de bureaux der  diiekteuren, dc ver-

gaderzaal en het brandvri j  archief. 

t laatste vertrek is voorzien van elektrische alarm-

sloten ; muurbekleedingen, de deur  en vensterblinden zijn 

van Chubb's patent hardstaal; het geheel is dus als eene 

reusachtige brandkast ingericht. 

Op de zolderverdieping is een gegalvaniseerd ijzeren zich 

zelf vullend en regelend waterreservoir, verbonden met de 

stads-waterlciding cn dienstig voor  het dagelijksch water-

verbrui k van Engelsche privaten en lavatories van de 

e en 2C verdieping, terwij l in de verschil-

lende verdiepingen nog brandkranen zijn aangebracht. 

t hout voor  dc binnenbetimmering, evenals dat van 



het meubilair  in de vergaderzaal, is Amerikaansch noten-

hout. n de vergaderzaal en het trappenhuis versieren 

encaustische en majolica tegel-decoratien de muren ; de 

vensters zijn er  bezet met geschilderd glas en voor  de 

plafondvelden zijn gebruikt, decoratief geëmailleerd ijzeren 

paneelen (patent van s Simpson &  Co.,

St. , . 

t gebruik van decoraticf-geëmailleerd plaatijzer  voor 

plafond- en muurbekleeding, ofschoon misschien duurder 

bij  den aanleg, is door  de duurzaamheid van 't materiaal, 

dc gemakkelijke wijze van bevestiging, het niet flets 

worden der  kleuren en de eenvoudige reiniging van stof 

en rookaanslag met spons en water, toch op den langen 

duur  goedkooper  dan eenig ander  materiaal tot heden 

toe gebruikt. t verlies aan goud der  vergulding, onver-

mijdelij k en dikwijl s zeer  aanzienlijk door  de hernieuwing 

van plafonds, in andere materialen uitgevoerd, wordt er 

geheel door  voorkomen. 

e vloerbedekkingen in de hoofdvertrekken zijn van 

parquet, die in de vestibulen en corridor s van onver-

glaasde tegels. 

e bekleeding der  muren van den met glas afgedekten 

lichtkoker , bestaat uit wit verglaasde bakstcenen, ten 

einde het licht daarin zooveel mogelijk tc concentreeren. 

e 2C verdieping bevat de bureaux en teekenkamers 

van het dienstpersoneel. 

Voor  voldoende kamerventilatie is zorg gedragen door 

het aanbrengen van dc l ventilating tubes"  en 

tevens door  het gebruik van vuurhaarden met ,,Griffin' s 

ventilating register  stoves." 

e kosten van het gebouw met de inrichtin g zijn 

voorloopig geraamd op fl. 112

N F. . 

n 1  betoogde de r  van Justitie, . C. Th. 

n van n van Sandenburg, aan zijn ambtge-

noot van Binnenlandsche Zaken, . J. k Azn. 

dat de toestand waarin de gebouwen van het t 

van Justitie verkeerden, hoogst gebrekkig was. 

Een gedeelte van het t was in een huis 

in de Nobelstraat gevestigd, de meeste afdeclingen 

bevonden zich in een oud, niet zeer  hecht gebouw in 

de e Pooten

n klaagde over  onvoldoende bureauruimte, lastige 

indeeling en den in vele opzichten zelfs bouwvalligen 

toestand der  gebouwen. 

. 

 gedurende

 door , 

 Goldberg,

 ran

Tot de stichting van een nieuw gebouw werd daarom 

besloten en de r  van Binnenlandsche Zaken 

bracht voor  dat doel op de Staatsbegrooting voor  het 

dienstjaar  1876 eene eerste bouwsom groot f 160.000. 

t lag in de bedoeling, zoowel het gebouw dat 

door  het t van Justitie in de Pooten betrok-

ken werd, alsook het daarvoor  gelegen, in de c eeuw 

door  Constantijn s gestichtte huis, te sloopen 2) 

en op het aldus verkregen terrein een nieuw gebouw 

te stichten, ruim genoeg om er  al de bureaux van het 

t van Justitie in te vestigen. 

Aanvankelijk meende men zelfs plaats genoeg te 

hebben om er  een nieuw kantongerecht aan toe te 

voegen, een denkbeeld dat echter  spoedig werd prijs -

gegeven. 

Aan de Tweede r gaf de r  te kennen, 

dat reeds door  den hoofd-ingenieur, belast met het 

beheer  der , den heer , in overleg 

met den r  van Justitie, een voorloopig schetsplan 

was ontworpen; ten aanzien van den stijl waarin de 

gevels zouden worden opgetrokken, en alles wat meer 

bepaald het architectonisch karakter  van het nieuwe 

gebouw betrof, zou geen beslissing genomen worden, 

dan na raadpleging met de s voor  de 

n van Geschiedenis en t en na overleg 

met een bekwaam bouwkundige. 

Al s zoodanig koos de r  den heer . P. Vogel, 

te 's Gravenhage. 

Voorts deelde de r  mede, dat de kosten van 

het nieuwe gebouw voorloopig op f 206.000 geraamd 

werden, een cijfer  dat — zoo voegde hij  er  bij  — 

natuurlij k als het plan definitief was vastgesteld, nog 

wijzigin g zou ondergaan. 

n de Tweede r bleek, dat sommige leden 

meenden, dat men moest beproeven het s 

te behouden en het door  aanbouw geschikt te maken 

voor  het t van Justitie; door  anderen werd 

het denkbeeld geopperd om naast het s 

een gebouw op te trekken, dat het voordeel zou bieden 

den wanstaltigen gevel van den n d aan het 

oog te onttrekken; nog anderen wenschten een flink 

gebouw, geschikt ook tot opneming van alle te 's Graven-

hage gevestigde rechterlijk e collegiën. 

e r  toonde zich vooral bezorgd voor  het 

uiterlij k aanzien dat de nieuwe stichting zou bekomen. 

n was zóó beducht, dat men, op grond van de ver-

kregen ondervinding wegens de stichting van lands-

gebouwen te 's Gravenhage, die niet altij d gelukkig 

was, niet gaarne gelden voor  een nieuwen kostbaren 

bouw wilde toestaan, dan na inzage der  gemaakte 

plannen. 

e r  van Binnenlandsche Zaken verklaarde in 

zijn antwoord aan de , dat inderdaad het -

huis bezwaarlijk te behouden was, ook met het oog op 

de door  het e Gemeente-bestuur  voorgenomen 

verbreeding der e Pooten aan die zijde. j  vreesde, 

dat zoo hij  gevolg gaf aan het denkbeeld, om bezijden 

het s op het Pleintje vóór den n d 

te bouwen, het licht aan de gebouwen aldaar  geheel 

zou worden benomen; de stichting van één gebouw 

waarin tevens alle te 's Gravenhage gevestigde rechterlijk e 

collegiën hun zetel zouden hebben, zou de onteigening 

eischen van al de gebouwen aan de noordzijde der 

Pooten en langs de oostzijde van het , iets dat 

de g te kostbaar  achtte. 

Nadat de gevraagde gelden waren toegestaan, werden 

de inmiddels door  de heeren l en Vogel gereed-

gemaakte plannen in t 1876 aan het collegie van 

s om advies toegezonden; ofschoon 

daarbij  enkel een advies over  de gevels was gevraagd, 

meenden deze, en te recht, verder  te moeten gaan, daar 

bezwaarlijk het uitwendige van een gebouw, afgescheiden 

van het inwendige, en zonder  tevens rekenschap te 

houden met de indeeling en de , kan worden 

beoordeeld — want het uitwendige, de gevelbouw, is 

geen willekeurig voorvoegsel zonder  nauw verband met 

het inwendige, maar  behoort het logisch gevolg, het 

uitvloeisel van den inwendigen bouw te zijn. 

Zi j  verzochten daarom overlegging van het programma 

van eischen, dat tot het ingediende ontwerp had geleid, 

en van een situatieplan, ten einde den voorgestclden bouw 

in zijn geheel en tevens in verhand met de aangrenzende 

n te kunnen beoordeelen. 

e r  van Binnenlandsche Zaken weigerde 

echter  deze bescheiden over  te leggen en wenschte uit-

sluitend advies over  de gevels, waarom de s 

zelve een situatieplan lieten opmeten en aan het -

tement van Justitie een programma van eischen vroegen, 

en daarna in een gemotiveerde omvangrijke nota, talrijk e 

bezwaren tegen de voorgestelde plannen uitbrachten. 

e bezwaren waren in hoofdzaak ten aanzien der 

plannen : 

a. t de archieflokalen, wier  indeeling ongeschikt 

werd geacht, niet uit voorzorg tegen vocht en brand-

gevaar, waren overwelfd en boven kelders aangebracht. 

6. t de vestibule een tochtafsluiting of vóór-vestibule 

miste en niet monumentaal was opgevat. 

c. t de beide hoofdtrappen te smal van afmeting 

waren en een dezer  ondoelmatig was geplaatst. 

d. t de dispositie van het achter-gebouw geen 

voldoende belichting toeliet. 

e. t vele kamers tc bekrompen van afmeting waren, 

en gelijk mede eenige privaten ongelegen waren aan-

gebracht. 

f. t voor  een gebouw van zoodanige hoogte, de 

aangegeven muurzwaarten bepaald onvoldoende waren. 

Vooraf werd het wenschelijke betoogd om het gebouw 

op den hoek van het Plein en dc e Pooten meer 

of minder  afteronden, en vóór den hoofdingang eene 

overdekking aan te brengen. 

n het algemeen was men van oordeel dat van de beschik-

bare ruimt e niet volledig was parti j  getrokken, noch uit het 

oogpunt van het gemak voor  den dienst, noch uit het 

oogpunt van het monumentaal aanzien van het geheel. 

Ten aanzien der  2 overgelegde gevels, dien langs het 

Plein en dien langs de Pooten was het hoofdbezwaar, 

gemis aan karakter . e adviseurs waren van oordeel, 

dat de ontworpen gevels in geenen deele de bestemming 

van het gebouw uitdrukten , en instëe van aan een 

, aan een groot woonhuis deden denken. 

Ook de stijl miste eenheid, en achtte men niet in 

harmonie met de omgeving, noch met de traditi e der 

hollandsche architectuur  — bezwaarlijk kon men zich 

het doel voorstellen, van de vrijstaande, nietsdragende 

zuilen ter  weerszijden van den hoofdingang geplaatst, 

evenmin als van de veelvuldige grootere en kleinere 

fronton-vormen ter  hoogte van de goot-lijst, frontons 

door  den kapvorm noch door  iets anders gemotiveerd, 

— ook de raamverdeeling achtte men niet gelukkig en 

de zolderbelichting verzuimd, zoodat de adviseurs als 

slotsom den r adviseerden tot afkeuring der 

hen ter  beoordeeling gezonden gevelontwerpen, en in 

overweging gaven andere gevels te doen projecteeren. 

e wijze waarop de ontwerpers hun plannen tracht-

ten te verdedigen kwam den r niet afdoende 

voor, hij  verzocht hen daarom in Juni 1876, de plan-

nen volgens het advies der s te wijzigen ; 

de gewijzigde ontwerpen werden in Augustus inge-

diend, doch wij l daarbij  in 'tgehecl niet was voldaan 

aan de verlangde verbetering der  indeeling, werden 

in September  op nieuw verbeterde plannen gevraagd, 

onder  overlegging tevens van eene indeclingsschets, 

zooals deze destijds aan den r en den Secre-

taris-Generaal van het t van Justitie 
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het doelmatigst en het meest gewenscht toescheen. 

n October  kwamen wel nieuwe plannen in, doch in 

plaats van gevelteekcningen was daarbij  eene verklarin g 

van den r  Vogel gevoegd, inhoudende dat de eischen 

der kunst onoverkomelijke bezwaren opleverden tegen 

het ontwerpen van gevels, indien de verlangde indeeling 

werd gehandhaafd. 

Ten einde onze bewering op aanschouwelijke wijze 

te kunnen wederleggen, verzocht de r  V . de Stucrs, 

s bij  het t van Binnenlandsche 

Zaken (die inmiddels met de leiding der  afdeeling -

gebouwen was belast geworden) mij , toenmaals Bouw-

kundige bij  het . van Finantiën, om een paar  gevel-

schetsen geheel in overeenstemming met de nieuwe 

plannen te ontwerpen ; deze schetsen mogten de goed-

keuring verwerven van den r  van Binnenlandsche 

Zaken, welke ze daarop den r l toe-

zond met de mededeeling, dat zij  eene oplossing der 

vermeende bezwaren inhielden en daarom zoo noodig 

bij  het verdere ontwerp als leidraad gevolgd zouden 

kunnen worden. 

e r  Vogel trok zich daarop terug, waarna de r 

van Binnenlandsche Zaken zijn ambtgenoot van Finantiën 

verzocht, mij  te willen machtigen, om aan het ontwerpen 

enz. van het Justitiegebouw mijne diensten te verleenen, 

eene machtiging mij  in Januari 1877 verstrekt; de plannen 

en het bestek voor  den opbouw werden toen met de 

e der n vastgesteld en uitgewerkt, 

nadat inmiddels reeds in r  1876 de fundeerings-

werken waren aanbesteed en gegund aan W. 1'. Teeuwisse, 

aannemer te 's-Gravenhage, voor  / 42.990,00. 

Einde Apri l 1877 volgde de aanbesteding van den op-

bouw, welke zich bepaalde tot het buitenwerk, de binnenmet-

selwerken en de onbewerkte balklagen, en voor  ƒ338.400 

aan W. . Schram, aannemer te Sliedrecht werd gegund. 

r  dient te worden opgemerkt, dat het cijfer  voor 

de kosten van den bouw door  den r  in 1875 voor-

loopig op 206 mill e gesteld, was geraamd toen alle 

gegevens nog ontbraken, geen enkel plan nog was vast-

gesteld, noch aan het oordeel der s was 

onderworpen, en zelfs vóór er  nog een officieel program 

bestond van hetgeen geeischt werd. 

t aanvankelijk opgemaakt schetsplan was zelfs wat 

de indeeling en het aantal lokalen betreft, ten eenmale op 

zijde gesteld en een geheel nieuw ontwerp, gegrond op 

een program van eischen van veel wijdere strekking 

dan hetgeen de r l eerst bedoelde, 

was na ontvangst van het rapport der , 

en na raadpleging met den r  en den Secretaris-

Generaal van Justitie, aangenomen. 

e r  achtte zich dan ook niet gebonden aan 

het voorloopig cijfer, dat hij  trouwens geheel onzeker 

had genoemd en keurde achtereenvolgens de beide 

eerste bestekken, die van de fundering en die van den 

buiten opbouw, te zamen ƒ407,700.— goed. 

Tijdens de uitvoering van den opbouw, werd kort na 

de optreding van het t van Waterstaat, 

l en Nijverheid, in het begin van 1878, de 

inrichtin g van het beheer  der n gewijzigd 

en de directie gesplitst, en mij , die bij  het nieuwe 

t was overplaatst, verder  de leiding van den 

Justitie-bouw opgedragen. 

t gebouw, dat nu bijna geheel voltooid is, beslaat 

een terrein van 2105 2 , waarvan na aftrek der  beide 

binnenplaatsen, te zamen groot 520 2 , een ruimt e van 

1585 2 bebouwd is, ingedeeld in een sousterrein, drie 

verdiepingen en de kapruimte. 

t sousterrein, dat ongeveer  \- gedeelte van het 

gebouw beslaat, ligt met zijn bevloering 2,15 . onder 

bovenkant trottoir , is geheel van waterdicht metselwerk 

opgetrokken en bevat behalve lokaliteit voor  de 4 calori-

fères en voor  brandstof berging de z. g. n. vuurkeuken, 

(waar  de doove kolen, 's winters benoodigd voor  het 

aanleggen der  haarden en kachels, worden gebrand) de 

provisiekelders van den concierge, en voorts ruime en 

volkomen brandvrij e archief-lokalen ; de noodige trappen 

geven van hieruit onmiddellij k toegang tot de binnen-

plaatsen, de bovenverdiepingen en het buitenterrein. 

e verschillende kanalen tot aanvoer  van verwarmde 

lucht, alsook de water- en gasgeleidingen zijn meeren-

deels in 't gezicht langs de gewelven van het sousterrein 

aangebracht; de vloeren zijn gedekt met roode en 

blauwe plavuizen. 

 gedeelte van het gebouw, waaronder, ter  wille der 

rioleering en wegens 'de lagere ligging van de bevloe-

rin g gelijkstraats, geen .sousterrein kon worden daarge-

steld is mede overwelfd ; onder  deze gewelven heeft door 

middel van de in de borstwering geplaatste hardsteenen 

roosters de noodige luchtstrooming plaats. 

e verdieping gelijkstraats, hoog van vloer  tot vloer 

4.10 . bevat aan de Plein-zijde den hoofdingang met 

vestibule, groot ruim 120 2 . e vestibule, door  de 

lagere ligging der  bevloering 5 . hoog, is tot in- en 

in verband met de aangrenzende binnenplaats tevens 

tot doorri t ingericht, een 6-tal kolommen en een 2-tal 

pijler s met hun bogen, verdeelen deze ruimt e in regel-

matige gewelfvelden ; tusschen de pijler s zijn de noodige 

doordraaiende tochtdeuren aangebracht. 

Bezijden de vestibule is de portiersloge, en een der 

hoofdtrappen, terwij l de rondgaande gangen daaraan ter 

weerszijden aansluiten ; behalve de concierge-woning 

met afzonderlijken ingang is de overige ruimt e gelijkstraats 

geheel voor  archief- en materieelberging ingericht; tot 

de archief-vertrekken behoort mede de zaal in den noord-

westelijken vleugel met haar  op 14 steenen kolommen 

rustend ziend gemetseld stergewelf; de tevens door  boven-

muren belaste kolommen zijn van hardsteen, de overige 

van Udelfanger  zandsteen. 

Ter vermindering van brandgevaar  is, zooals trouwens 

uit het plan blijkt , de geheele benedenverdieping met ge-

metselde kruisgewelven afgedekt; de bogen en pilasters 

waarop zij  rusten zijn allen ziend gemetseld van ge-

profileerde boerengrauw, de gewelven van , 

deels met, deels zonder  afzonderlijke graad-bogen van 

savonnière, of van gebakken steen. 

Wegens de betrekkelijk lage verdiepingshoogte, werd 

bij  enkele raamopeningen, die te veel bezijden de as 

der gewelfvelden vielen, een bijzondere m 
vereischt. 

n het eerste, tijdens 1877 —1879, gebouwde gedeelte, 

rusten de houten vloeren der  eerste bovenverdieping 

op getrokken ijzeren  balken, die vri j  van de gewel-

ven liggen en met houten dekplaten, ter  vastnageling 

der vloeren, gedekt zijn; in het tijdens- 1880—1883 ge-

bouwde gedeelte echter  zijn de ijzeren balken met hun 

liggers weggelaten, de gewelfkappen zooveel verhoogd, 

vlak aangeraseerd en gedekt met eene laag asphalt, 

waarin, terwij l deze nog vloeibaar  was, smalle eiken 

riemen, breed 6—8 . parketsgewijze zijn vastge-

legd J). Zoodanige bevloering geheel afgewerkt en in 

de was gewreven, kost ƒ 6.25 per  en geeft bij 

meerdere soliditeit, minder  brandgevaar  en eene belang-

rijk e besparing in verdiepingshoogte, is bovendien 

onverslijtbaar, en maakt het leggen van vaste ta-

pijten onnoodig; waar  men beducht is voor  opstijging 

van vocht of gassen, of voor  gehoorigheid, verdient 

zoodanige vloer  alle aanbeveling. 

All e vloeren gelijkstraats zijn van -mozaïek 

met eenvoudige randen en banden tusschen de ko-

lommen en pilasters; in den vestibule vloer  bij  den 

ingang in de Booten, herinneren de mozaïek-létters: 

S. P. S. . aan het „Salus Populi Suprema "  — 

ook de magazijn- en archiefvertrekken zijn met mozaïek-

vloeren belegd, die op de minst kostbare wijze zijn 

behandeld, zoodat daarvan de prij s per . gelijk staat met 

dien van eene bevloering in Naamsche tegels; alleen de 

doorri t is ter  voorkoming van geraas met asphalt gedekt. 

e muren der  vestibules, gangen en portalen zijn 

bezet met eene lambrizeering van blauwe tegeltjes, afwis-

selend voorstellende de Nederlandsche leeuw, een oranje-

tak, een pijlbundel (als symbool der  elf provinciën) 

en een bloemkelk; een donkerder  gekleurde tegel 

met parelrand vormt de overgang tot de zwart marmeren 

plinten, terwij l een smalle meanderrand en een marmeren 

of eiken deklijst de lambrizeering afsluit. e tegels 

werden vervaardigd in de fabriek van de gebroeders 

Tichelaar  te m en zijn alle met de meeste zorg 

uitgevoerd; uit dezelfde fabriek zijn ook afkomstig de 

naar  oude modellen beschilderde veelkleurige tegeltjes 

waarmede de privaten in de garde-robes zijn bekleed. 

Om de deuren gelijkstraats is binnen de nissen aan 

de gangzijde eene betegeling aangebracht, die volgens 

't ontwerp van den heer  A . e geschilderd 

en gebakken is in de bekende fabriek van den heer 

Joost Thooft te ; de opschriften in de verschillende 

cartouche-vormen met athangende bladranken geven de 

bestemming aan der  vertrekken, tot welke de deuren 

toegang verleenen. 

Tot de verdere betegelingen behoort die der  conciërge-

keuken, wier  wanden geheel zijn bekleed, onder  gebruik-
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making van oude figuur-tegels zoo voor  randen als 

paneelen; ook de privaten met hun portalen en de 

schoorsteenboezems zijn alle met tegels bezet. 

n drietal trappen van gehouwen steen, geven toe-

gang tot de verschillende verdiepingen; de vestibule-

trap, zoogenaamd wegens zijn ligging bezijden den 

vestibule, hoog 90 treden, vormt in plan een langwer-

pig ga t '  groot binnenwerks 4.50 bij  9.25 . met hall-

ronde bordes-sluitingen; de graniet treden rusten langs 

de buitenmuren op ingemetselde, het beloop dier  treden 

volgende lijststukken en op een binnenboom van Udel-

fanger  zandsteen, die door  middel van kolommen 

en bogen, waar  mogelijk, a jour  is gehouden e 

aan de onderzijde in 't gezicht blijvende bordesplaten 

rusten op bogen, daartoe tusschen een der  binnenboom-

kolommen en de trapwand-pilasters geslagen 

Waar de gangmuur  al buitenboom dient is deze op 

de verschillende verdiepingen zoodanig samengesteld, dat 

de last geheel wordt overgebracht op twee pijler s en een 

middenkolom van gehouwen steen cn het verdere open 

blijft , 't geen zoo op den trap als op de gangen eigenaardige 

doorzichten geeft; de binnenboom eindigt ter  hoogte 

der zolderverdieping in drie kolommen welke een ge-

metseld netgewelf dragen. 

e open gedeelten der  buiten- en binnenboomen 

zijn met gesmeed ijzeren leuningen gesloten, wier  eiken 

dekleuningen in bladvoluten eindigen. 

Eene lambrizeering van bruin-rood Jura marmer, om-

vat door  banden van Vert des alpes en met eene marme-

ren muurleuning afgedekt, volgt langs de buitenboomen 

het trapbcloop, evenals de volgens dat beloop versprin-

gende ramen, welke met glas in lood zijn gedicht. 

e bibliotheek-trap, zoo genoemd wij l hij  aan de 

bibliotheek grenst, en op de bordessen toegang geeft 

tot hare galerijen, is 87 treden hoog en vormt in 

plan een rechthoek, van 5.20 bij  9 . Ook hier  rusten 

de graniettreden langs de bibliotheek-zijde op inge-

metselde steenen lijststukken, en verder  op den open-

gehouden binnen- en buitenboom van Udelfanger  zand-

steen ; van af den vloer  der  eerste bovenverdieping is 

het gedeelte gangmuur  dat tot buitenboom dient ter 

doorgaande hoogte van twee verdiepingen, a jour ; op de 

aan de doorgaande kolommen gelaten kraagstukken rust 

een strijkbal k en hierop de balklaag van den aangrenzenden 

gang; hierdoor  zijn doorzichten verkregen, die op de 

gangen bijna de geheele traphoogte en op den trap 

een deel van de gangen der  beide bovenverdiepingen 

omvatten. 

e middenzuil van den binnenboom eindigt bij  de 

zolderverdieping als vrijstaande hardsteenen kolom die 

het hooge stergewelf draagt, dat de trapruimt e afdekt. 

e bordessen rusten op bogen, waartusschen kruis-

gewelven zijn geslagen ; de onderzijden der  treden blij -

ven bij  beide trappen in 't gezicht gelaten en zijn 

geprofileerd. 

Tusschen de gesmeede ijzeren leuningen in de boog-

JJoitu-kuHiiig  Tijdahrijt  3e Jaargang 
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openingen zijn koperen  lichts gas-candelabrcs geplaatst; de 

muurzijden zijn met eene marmeren lambrizeering bekleed. 

Ten behoeve der  verlichting moesten de muren van 

dezen trap tot boven de aangrenzende daken worden 

doorgetrokken en zijn zij  op die hoogte met een tiental 

raamopeningen voorzien; hierdoor  lost zich het trap-

penhuis ook uitwendig van den overigen bouw en door-

breekt het de kaplij n als opgaanden traptoren. 

e 3e trap. hoog van af den keldervloer, 110 treden, 

is een ronde bordestrap van 5.10 . binnen diameter 

met een open binnengat. 

c hardsteenen treden en bordessen rusten op Udel-

fanger  kraagsteenen, en zijn met hun uiteinden in den 

trapwand ingemetseld; door  deze belasting dier  einden, 

konden zij  zonder  verderen steun blijven. 

e trapwand is door  pilasters van natuurlijke n steen, 

die tevens tot steunpunt voor dc dubbele kraagsteenen 

zoo van de bordessen als van het gewelf dienen, in 6 

vakken verdeeld, waar  binnen de raam- en toegang-

openingen zijn aangebracht. 

Eene lambrizeering van massieve zandsteen blokken 

volgt het trap beloop; daar  boven is het muurwerk ziend 

gemetseld en gevoegd, alleen de nissen zijn gepleisterd ; 

de verspringende ramen, zijn met glas in lood gedicht; 

een hoog opgaand stergewelf, dat tusschen de bovenste 

raam-krans aanvangt, rust op soortgelijke kraagsteenen 

als de bordessen, en eindigt in een open middenrozet; 

eene eenvoudige gesmeed ijzeren leuning omsluit het 

binnen trapgat, terwij l een ronde spits dezen op de 

2e binnenplaats bijna geheel vrijstaanden traptoren afdekt. 

Op dc 1 e verdieping, hoog van vloer tot vloer 

5.40 , ligt zooals uit het plan dier  verdieping blijkt , in 

het midden van den Plein-gevel juist boven den 

hoofdingang, de zaal waar de d vergadert. 

 >eze zaal met haar  voorspringende loge is geheel in 

eikenhout betimmerd, het plafond wordt door  moer-

balken in velden verdeeld, welke met gegraveerd paneel-

werk zijn gedicht; de moerbalk die het plafond der  loge 

van dat der  zaal afscheidt, rust op pilasters en opeen twee-

tal vrijstaande gebeeldhouwde kolommen; eene paneel-

lambrizeering dekt het ondergedeelte der  wanden, die 

verder met in papier  geïmiteerd goudleer  zijn bekleed. 

c twee schoorsteenmantels zijn van zwart marmer met 

wit marmeren gebeeldhouwde kapiteelen en basementen ; 

de fijn gesculpteerde bovenmantels zijn van savonniére-

steen en prijke n met de in relief, door  Bart van e 

uitgevoerde, beeltenissen van Z. . g Willem , 

en van . . n Emma; cartouches melden 

hunne namen. n het fries dezer  mantels staan de 

opschriften: T S S S E E WET , 

 G E E F EEN  WAT . 

 schild met kroon van het Nederlandsche wapen 

vormt het middengedeelte der  lijstafsluiting . 

Aan de gangzijde staat tegen den zaalwand eene dub-

bele kast met tusschen geplaatst kaartenrek, bestemd 
behalve tot het ophangen en bergen van kaarten, tot 

plaatsing van boeken, en als buffet. 

 plafond van het open bovengedeelte dezer  kast 

wordt gedragen door  4 vrouwenfiguren, welke de 

Wijsheid, , d en Voorzichtigheid 

voorstellen. 

Boven de dubbele deuren ter  weerszijden der  schoor-

steenmantels, zijn in de daarvoor  bestemde vakken, ge-

schilderde kartons aangebracht, de vier  groote volks-

belangen symboliseerende, welke geacht mogen worden 

de e Vergaderingen welke in deze zaal plaats 

hebben stilzwijgend te presideeren, — namelijk de Gees-

telijke Ontwikkeling, voorgesteld door  attributen der 

bouw-, beeldhouw-, schilder- en toonkunst en van 

verschillende takken van wetenschap ; de Stoffelijke 

Ontwikkeling, voorgesteld door  attributen van land-

bouw, scheepvaart, industrie, handel cn visscherij  ; de 

Wetgeving, voorgesteld door de e kroon 

met staf en , liggende op een rood fluweelen 

kussen met gouden kwasten, door  een groep wetboeken, 

waaronder  de opengeslagen Grondwet, en door  het zwaard 

en de weegschaal als symbolen der  weisuitvoering; 

de  voorgesteld door  een wapengroep, gedra-

peerd met de Nederlandsche vlag. 

e kartons zijn met veel talent ontworpen en ge-

schilderd door de n N. van der  Waaij, E . S. 

Witkam p Jr. en . J. , leerlingen der -

academie te Amsterdam. 

n eiken parketvloer met breede meander  rand 

dekt de bevloering; voor de haarden ligt een eenvoudige 

mozaïek van Engelsche tegels ; in de loge zijn ter  weers-

zijden vaste zitbanken, rustend op gebeeldhouwde voet-

stukken. 

t ameublemeut der  zaal bestaat uit eene groote, 

in 't midden met groen laken bekleede en gebeeld-

houwde tafel, uit twee kleinere tafels, een 12-tal stoelen 

met hooge ruggen, waaronder  één armstoel voor  den 

voorzitter, allen met den s leeuw bekroond, en voorts 

uit 2 groote koperen gaskroonen, 2 smyrnasche karpetten 

en de haarden met bijbehooren. 

n aangrenzend kabinet dient tot garde-robe en 

bevat het daartoe noodige, alsmede een privaat.

groote portaal voor  den vestibuletrap op deze verdieping 

is overwelfd cn geeft toegang zoowel tot boven ge-

noemde zaal als tot de kamers van den r en 

van den kamerbewaarder, 's s kamer met een 

loge of uitstek aan de Pleinzijde heeft een eikenhouten 

zoldering welke door  2 moerbalken in 3 velden is verdeeld ; 

de vakken tusschen dc kinderbalken zijn in paneel betim-

merd ; de moerbalken rusten op eiken sleutelstukken en 

deze op gebeeldhouwde kraagsteenen van savonniére-stecn. 

1 )oor  gecanneleerde pilasters en omgaande lijsten 

zijn de wanden, welke ter  hoogte van 2.50 . met een 

eiken paneel-lambrizeering bekleed zijn, in vakken ver-

deeld, die met geïmiteerd goudleder  zijn bekleed. 

n aansluiting aan de lambrizeering staat langs den 

wand tegenover de loge eene dubbele boekenkast, in 

't midden met een doorgang naar het aangrenzend 

kabinet; de deuren dezer  kast zijn met a jour  gebeeld-

houwde paneelen en groen merinos gedicht; op het 
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 en

 lijst dragen,

N SA N E N N 

E T N T N . 

 schoorsteenmantel  Vert  alpes bestaat

 kolommen met vergulde kapiteelen en base-

menten, welke 4 aan 4 het massive  gebeeldhouwde 

dekstuk en dekblad dragen;  eiken betimmering

 bovenmantel dient tot omlijsting  schilder-

 de gerechtigheid voorstellende,  J.  Strij 

in 1780 geschilderd. Eene zittende, geblinddoekte 

vrouw met het zwaard in de eene, en de weegschaal in 

de andere hand is omgeven door  een groep engeltjes, 

't geheel in eene zachte grauwe kleur. 

e vakken boven de deuren ter  weerszijden van den 

schoorsteenmantel zijn bestemd voor  geschilderde kar-

tons, de Wijsheid en de Voorzichtigheid voorstellende. 

e aangrenzende garde-robe is ter  halve wandshoogte 

met eiken paneelwerk bekleed en voorzien van kap-

stokken, waschtoestel, vasten spiegel en een privaat, welks 

fries een korten tij d de oude spreuk: Ten heeft nije-

ment eer sonder last, herinnerde. 

e audientiekamer met haar  eiken paneel plafond, 

dat ten deele gegraveerd is, heeft eene lambrizeering 

met gebeeldhouwde middenpaneelen en een eiken parket-

vloer  ; boven eene der  deuren staat het opschrift:  sal 

snellic horen ende traghclic antivoorden. e rood mar-

meren schoorsteenmantel is hoogst eenvoudig in plaat-

marmer daargesteld; de bovenbetimmering is ingericht 

ter  plaatsing van een schilderstuk. Een deur  geeft toe-

gang tot de wachtkamer, langs wier  wanden vaste zit-

banken zijn geplaatst; geschilderde kartons, de fortuin, 

de hoop en het geduld voorstellende, zijn als schoorsteen-en 

deurstukken aangebracht; deze kartons zijn mede het werk 

van de n van der  Waaij  en Witkamp ; een hoogst een-

voudig eiken ameublement met bruin leder  bekleed en 

een eiken parketvloer  voltooien dit vertrek, dat uitziet 

op de eigenaardige portiek van  gebouw van den 

n , op het t van , en 

vooraf op de schilderachtig daartusschen in 't gezicht 

komende . 

e vleugel, besloten tusschen de beide binnenplaatsen, 

is ingenomen door  de bibliotheek, eene zaal van 13.50 . 

lengte, 6.10 . breedte cn li.80 . hoogte; door  drie 

omgaande galerijen in 4 kastverdiepingen verdeeld, zijn 

langs de wanden, gescheiden door  tusschenschotten van 

plaat- en T-ijzer , 36 kastvakken en één hijsch- of 

elevator-vak aangebracht, allen met eene plaatijzeren, 

cartouche-vormige bekroning eindigende, waarop de kast-

nummers zijn aangegeven. 

e gegoten ijzeren roostervloeren der  galerijen rusten 

 gesmeed ijzeren draagarmen, welke aan de voor-

flenzen der  kaststijlen zijn vastgeschroefd; deze draag-

armen dienen mede tot steun voor de hoofdbalusters 

der langs tie galerijen aangebrachte gesmeede leuningen ; 

een klein ijzeren wenteltrapje verbindt de galerijen, die 

in hoogte ligging met de aangrenzende gangvloeren en 

trapbordessen overeenstemmen en daarop uitkomen. 

 bibliotheekzaal, ingericht tot berging van 18000 
tot 20000 boekdeelen, ontvangt bovenlicht en is gedekt 

 koepelvormige ijzeren binnenlantaarn, onder 

rondgaande gedicht met gemetselde gewelfvakken

 midden  geschilderd glas  lood, vervaardigd 

 het atelier  van Nicolas te ; de ijzeren 

bekapping is ter  weerszijden gedekt met brute spiegel-

glas en de binnenlantaarn zoo ingericht, dat in geval 

van lekkage het water  door de kanaalvormige roeden 

wordt afgevoerd in het water-reservoir, behalve de aan-

wezige brandkranen nog uit voorzorg tegen brand aldaar 

geplaatst. 

Onder de overige lokalen dezer  verdieping onder-

scheiden zich de kamer van den Secretaris-Generaal met 

haar  stervormig eikenhouten plafond, met gebeeldhouwde 

rosetten, haar  drievoudige boekenkast met gebeeldhouwd 

fries en a jour  bewerkte paneelen en den eveneens gebeeld-

houwden marnieren mantel, waar  boven in de eiken omtim-

mering het beeld der  Waakzaamheid prijkt ; de kartons 

boven de deuren ter  weerszijde van den mantel stellen 

de Voorzichtigheid (Prudentia) en de Gematigdheid 

(Temperantia) voor. 

Op de boekenkast staat het opschrift: „Hij  behoort 

wel toe te we sen, welsprekende, rente denckende ende 

groetsinnieh." 

Op de secretarie bestaat de zoldering uit eiken kin-

derbalken welke op met eikenhout bekleede moerbalken 

rusten, waaronder  gebeeldhouwde kraagsteenen ; de kast-

wand, die ten deele als portaal het hartsteenen wentel-

trapj e afsluit dat toegang geeft tot het gelijkstraats 

gelegen magazijn, draagt op zijn fries het opschrift 

t scriven ghcrustich 

e clerek gheoccupeert 

t bliven gheluckich 

„A n 't werk dat exerceert." 

Op het einde van dienzelfden vleugel is op deze 

verdieping eene commissie- of vergaderkamer met voor-

springende loge of uitstek in de n ; dit ver-

trek, dat geheel met eikenhout is bekleed, heeft een ge-

schilderd houten plafond, afkomstig uit Oud-Justitie, 

waar het tijdens de afbraak van dat gebouw onder een 

later  daarover  genageld pleister-plafond werd gevonden. 

Na volledig gerestaureerd te zijn is het in dit vertrek 

herplaatst; door een 2-tal moerbalken welke op gebeeld-

houwde sleutelstukken en pilasters rusten, is het plafond 

,n drie velden verdeelt het midden-vcld stelt een 

Cupido-groep voor. 

Ook in een 4-tal andere vertrekken, op deze en de 

volgende verdieping zijn geschilderde eiken plafonds, 

welke deels in Oud-Justitie deels bij  tie restauratie 

van het Stadhouderlijk kwartier  in brokstukken, getlekt 

door  latere plafonds, werden gevonden en na hun restau-

ratie zijn herplaatst. 

e gangvloeren dezer  verdieping, welke op de aan-

razeering van tie gewelven der  benedenverdieping rus-

ten, zijn alle in marmer-mozaïek uitgevoerd; de wanden 
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hebben eene lambrizeering van engelsche tegels, afgedekt 

door  bijbehoorende gebakken lijststukken, en zijn overi-

gens roomkleurig geschilderd met in blokverband ge-

trokken roodbruine voeglijnen, dc zoldering bestaat 

uit moer- en kinderbalken met gepleisterde velden 

waarin op een lichten grond een bruinrood vlak-orne-

ment is geschilderd. 

Ter verlichting van de trappen en gangen zijn in ver-

band met de trapleuningen koperen gas-candelabres ge-

plaatst cn aan de gewelven en plafonds gaslantaarns 

gehangen: brandkranen met bijbehoorende slangen en 

Straalpijpen bevinden zich op de geschiktste plaatsen in 

muurkastjes, terwij l gesmeed ijzeren kapstokrekken met 

koperen paraphnc-standaards ten behoeve der  audiëntie-

bezoekers zijn aangebracht. 

t bovengedeelte der  ramen is op alle gangen met 

glas in lood gedicht, 't geen gordijnen onnoodig 

maakt. 

Op de 2e bovenverdieping is de indeeling dezelfde-

als op de vorige verdieping; de hoogte van vloer  tot 

vloer  is deels 4.25 , deels (in 't laatste gebouwde 

gedeelte) 4.50 ; behalve de eiken deuren en ramen 

zijn de betimmeringen op deze verdieping in hoofdzaak-

van Americaansch grenenhout en zeer  eenvoudig be-

handeld. 

n de l is de zaal, bestemd voor 

de vergaderingen van den n d van Adel ; 

het in paneel bewerkte eiken plafond met zijn koepel-

vormigen overgang wordt gesteund door  gebeeldhouwde 

kraagstukken; de paneelvelden zijn voor  een deel ge-

graveerd en gebeitst, de overige worden beschilderd 

met wapens en deviesen. 

e moerbalk- die het plafond der  zaal van dat der 

loge scheidt, rust op pilasters en op twee vrijstaande 

gebeeldhouwde eiken kolommen; eene dubbele oranje-

rank slingert zich met haar  bladen, bloesems en 

appels over  de gecanneleerde kolomschaften. 

n plaats van door  architraven zijn de dubbele zaal-

deuren besloten tusschen pilasters in wier  kapiteelen de 

wapens der  verschillende provinciën zijn gebeiteld; deze-

pilasters dragen de boven betimmeringen, die ingericht 

zijn ter  omlijsting van een viertal schilderstukken, de 

vier  oudste van onze nog deels bestaande vorstelijke 

kasteden voorstellende, namelijk: de - of l 

op het Binnenhof te 's-Gravenhage, het Valkenhof te 

Nijmegen, het Oude o te Apeldoorn en het kasteel 

Brederode bij m ; de r  J. Bosboom, onze be-

roemde schilder, heeft de uitvoering dezer vier  stukken 

welwillend op zich genomen. 

Aan het eene einde der  zaal is tusschen de deur  be-

timmerin g een gebeeldhouwde eiken lijst met spiegel 

geplaatst, aan het tegenovergestelde einde staat een een-

voudige zwart marmeren schoorsteenmantel, en daarboven 

omvat door  een zware eiken lijst , een paneel ter 

volle zaalhoogte waarin het wapen des s en die-

zijner  voorouders in de mannelijke cn vrouwelijk e lijn , 

beiden tot in het 4e geslacht zijn gebeeldhouwd, de 

31 wapenschilden, waartusschen de takken en ranken 

van den stamboom doorslingeren, worden gedragen door 

engelfiguren cn zijn allen geschilderd. *) 

Eene dubbele boekenkast met gebeeldhouwde pilas-

ters, fries cn pancelen staat langs den gangwand 

de ter  weerszijden aangebrachte lagere kastjes, 

dienen tot berging der  wapenkaarten, wapenboeken enz. 

Een eiken parket dekt de bevloering, terwij l een pas-

send ameublement het geheel voltooit. 

Onder  de overige vertrekken dezer  verdieping zijn 

nog een tweetal met gerestaureerde oude eiken plafonds, 

en eiken betimmeringen; het meerendecl is echter  ge-

dicht met eene zoldering uit moer- en kinderbalken be-

staande en gepleisterde of in paneel bewerkte houten 

velden ; in alle kamers zijn de wanden bekleed met 

lambrizeeringen, zijn dubbele ramen, de noodige vaste 

kasten en marmeren schoorsteenmantels. 

c gangen dezer  verdieping zijn gedekt met een een-

voudigen eiken parketvloer, en de muren ter  hoogte van 

1.10 . bekleed met eene eiken paneel-lambrizeering; 

overigens zijn deze, en de zoldering, behandeld als op 

de eerste verdieping. 

e verschillende zolders met hun beschoten en met 

leien gedekte daken zijn door  brandmuren gescheiden; 

plaatijzeren deuren geven toegang tot de verschillende 

gedeelten. 

Uitwendig spreekt de hoofdvorm van het gebouw door 

dc voorspringende gevelgedeelten met hunne opgaande-

topgevels en door  de daklijnen. 

Boven de 2.10 . hooge, in zware hardsteenen blokken 

gemetselde borstwering is de verdere bouw in bak- en 

zandsteen uitgevoerd; de zandsteen is gebezigd voor 

omlijstingen, cordons, hoek-, dek-, sluit- en kraag-

stukken, voor  banden, kolommen, pijlers, kapiteelen en 

gewelfaanzctstukken, terwij l dc baksteen met uitzonde-

rin g van de ontlastingsboogen boven de ramen in hoofd-

zaak de velden binnen de door  den Udelfanger  zand-

steen gevormde hoofdlijnen vult. n goten op 

Udelfanger  kraagsteenen rustend, ontvangen het water 

der daken en voeren dit af in de op de voorspringende 

gevelhoeken aangebrachte getorste zinken afvoerbuizen, 

welke tusschen gebeeldhouwde zandsteenen ringstukken 

gevat zijn. 

e ramen zijn alle zoogenaamde kruisramen met 

een middenstijl en een middendorpel van Udelfanger 

steen, waartusschen de eiken kozijnen zijn opgesloten; 

*) t motief is ontleend aan de graftombe van  vaa Buur-

gondii, dal in de , te Brugge aanwezig, in
in verguld koper  werd uitgevoerd. 

e in dezelfde kerk geheel gelijkvormig behandelde graftombe van 
 den St<ait<- dagteekent eerst van 1558, en werd op but van Philips

door  Jacques Jonghelinckz, overeenkomstig de eerste vervaardigd. 

lie wapens welke in voornoemde zaal op den n stamboom 
voorkomen zijn : 

liet wapen van g Willem , die van zijn ouders g 
Willem  en Anna Paulowna, Groot n van , die van hunne 
ouders, g Willem  en zijne gemalin Frederika e Wilhelmina, 
Prinses van Pruisen, en van Paul  Petrowltl r  van , en zijn echt 
genoutc Sophia lirothea Augusta , Prinses van Wurtembeig, en 
die van de ouders en grootouders van deze. 
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behalve op de gangen en in de magazijnen zijn alle 

raamopeningen met dubbele ramen gedicht, welke aan 

gesmeede winkelhaakhengsels zijn afgehangen, en met 

een eenvoudige klinksluitin g voorzien zijn. Gelijkstraats 

zijn tusschen de onder- en de midden raamdorpels ge-

smeede ijzeren hekken opgesloten. 

Boven alle raam- en deuropeningen zijn ontlastings-

bogen van geprofilccrdcn baksteen aangebracht met ge-

beeldhouwde sluitsteenen; de tympans of trommels 

zijn gedicht met een vlechtwerk van gele, roode en 

zwarte metselsteenen, alleen bij  enkele middenramen uit-

gezonderd, waarin een plaat gebeeldhouwde Savonnière 

het vlechtwerk vervangt. 

e cordon-lijsten rusten op blokken gehouwen steen, 

die deels gebeeldhouwd deels gecanneleerd zijn, terwij l 

een vlechtwerk van baksteen de tusschenruimten vult. 

e anker-schotels zijn allen in 't gezicht gelaten en 

voor  de verschillende verdiepingen verschillend bewerkt; 

de topgevels zijn deels met Udelfanger  lijststukken afge-

dekt, deels met verspringende staande blokken afgesloten 

waaraan de afdeklijst is gekapt; tot tegendruk dienen 

de zware als schildhoudcnde dieren, gebeeldhouwde 

hoekstukken, die de wapens der  elf provinciën voeren. 

Op de topstukken der  gevels staan gesmeed ijzeren 

puntstukken met koperen windvanen. 

n het midden van den Pleingevel is de hoofdingang, 

bestaande uit eene dubbbc-lc inrij - en twee zijdeuren, 

gescheiden cn ingesloten door  een viertal zware 

pijler s met driekwart voorspringenden kolommen, op 

wier  kapiteelen de groote Udelfanger  draagsteenen rusten, 

waarop de hardsteenen platen dragen, die tot bevloe-

rin g der  middenloge dienen cn tevens den hoofdingang 

overdekken. 

Op de borstwering dezer  loge is het opschri : -

partement van Justitie"  uitgehouwen; in den tympan 

van het middenraam der e verdieping is het n 

geplaatst; een p als wetgevend symbool, dient 

tot sluitsteen van den ontlastingsboog van dien tympan; 

in de tympans der  zijramen houden vrouwenfiguren 

een cartouche, waarop de jaarcijfer s van het begin en 

van de voltooiing van den bouw zijn gebeiteld. 

Boven het middenraam der  tweede verdieping zetelt 

de , in relief voorgesteld door  eene 

zittende vrouwenfiguur  met attributen, een p 

dient tot sluitsteen van den boog. t in Udelfanger 

steen opgaand middengedeelte dient tot omsluiting der 

groote uurwijzerplaat ; zittende leeuwen met de wapens 

van Nassau en van Waldeck op hun schilden dienen 

tot hoekstukken, terwij l de als topstuk aangebrachte 

grootere leeuw de symbolen der  Justitie vasthoudt, 

eene afzonderlijke spits dekt en teekent in verbinding 

met de hoofdkap dit middengedeelte. 

e kamer van den r  is uitwendig kenbaar 

door  de kleine loge met baar  beeldhouwwerken, welke 

voor  den rechtervleugel van den Pleingevel uitspringt ; 

deze loge rust op twee Udelfanger  kraagsteenen, die 

de hardsteenen vloerplaat dragen ; in de borstwering is 

een kindergroep gebeiteld, eene rechtspleging voor-

stellende, terwij l in de tympans, twee der  hoofddeugden 

of hoofdvereischten, „d e Wijsheid"  en „d e , tloor 

zittende vrouwenfiguren met bijbehoorende attributen 

zijn gebeeldhouwd. 

n de overige gevelgedeelten is deze deugden-cyclus 

in de tympans van de middenramen der  voorsprongen 

voortgezet, en komen de Waakzaamheid, het Geloof, de 

p en de e voor. 

n de topgevels zijn in medaillons een zestal borst-

beelden van beroemde Nederlandschc n 

geplaatst, namelijk die van: 

r  van Gelderland, geboren te 

Zalt-Bommel in 1520, overleden te Arnhem in 1598 

of  öo . 

!'Uilippits  vim r  van Graaf Willem 

van Beyeren, in 1373 vicaris generaal van Arnout 

van , Bisschop van Utrecht; hij  stierf te Utrecht 

in 1380. 

Cornells van Bijnkershoek, geboren te g in 

1673, in 1724 President van den n , ge-

storven te 's Gravenhage in 1743. 

 de Groot, geboren te t in 1583, gestorven 

de k in 1645. 

Jan  geboren te Amsterdam in 1776, 

gestorven in 1824. 

Jan  Thorbecke, geboren te Zwolle in 1796, 

gestorven te 's c den 4<-- Juni 1872. 

Op de onder  deze medaillons geplaatste cartouches 

zijn hunne namen gebeiteld. 

n het middengedeelte van den gevel in de Pooten is een 

tweede ingang, met den zoogenaamden man met de boordjes 

tot sluitsteen ; eene kleine loge en daarboven een open 

balkon met steenen afsluiting op de 2e verdieping, ge-

dekt door  een op kraagsteenen rustend eiken afdakje-

is aan het westelijkste avant-corps van deze gevel aan-

gebracht ; in de borstwering dier  loge stelt een kinder-

groep de wetgeving voor. Ter  weerszijden staan op 

kraagsteenen en gedekt door  baldakijns de door t 

v>n e van Amsterdam gebeitelde beelden, de „waar -

hied"  en „d e Spaarzaamheid". 

n den noordgevel, tegenover  bet gebouw van den 

n , zijn tic toegangen tot de brandstof kel-

ders en tot de conciërgewoning ; boven den ingang dezer 

woning herinnert een als sluiststeen gebeeldhouwde hon-

denkop den bewoner  aan zijn taak, waakzaamheid; ook 

de deklijst der  hardsteenen borstwering eindigt ter  weers-

zijden der  deur  in hondekoppen. 

e verschillende binnenplaatsgevels zijn mede in bak-

en bergsteen opgetrokken, zeer  eenvoudig en zonder 

eenig beeldhouwwerk behandeld ; de traptorens en de 

privaten breken door  de wijze waarop zij  uitgebouwd 

zijn 't eentonige der  vele op gelijke hoogte omgaande 

horizontale lijnen ; op de eerste binnenplaats die tevens 

tot doorri t en wachtplaats voor  rijtuige n dient, staat 

op een hardsteenen voet een a jour  bewerkte gesmeede 

ijzeren candelabre met een koperen gaslantaarn; klimop 

en wilde wringerd slingeren zich tegen het muur-

werk van den vestibuletrap omhoog. 
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e tweede binnenplaats met haar  bijna geheel vrij -

staande traptoren, staat door  een open brandgang, die 

met een ijzeren deur  is afgesloten in verband met de straat. 

Op de daken, gedekt met blauwe leien, is van paars-

kleurige leien een mozaïek van overhoeksche figuren 

aangebracht; de noodige dakvensters dienen ter  verlichting 

der zolders en tot toegang naar  de goten; een looden 

dakkam, bevesligd aan en versterkt door  gesmeed 

ijzeren veeren, siert den nok. 

e bouw, in r  1876 aangevangen, werd in 

den loop van dit jaar  voltooid. e aanbesteding had 

in vier  gedeelte plaats: 

de eerste besteding, die der  fundeering, werd in -

cember  1876 gegund aan den aannemer  VV. P. Teeuwisse 

te 's Gravenhage voor  ƒ42900.; de tweede besteding, die 

van den opbouw, welke zich in hoofdzaak tot het bui-

tenwerk bepaalde, werd in i 1877 gegund aan W. . 

Schram, aannemer te Slicdrccht, voor  ƒ338400 ; de 

derde aanbesteding, die van den binnenbouw, volgde in 

t 1879, en werd gegund aan den aannemer W. 

J. t te r  voor  ƒ 197800. ; de vierde aanbeste-

ding eindelijk, die der  voltooiing, had plaats in Juli 

1880 en werd na gehouden herbesteding, mede gegund 

aan VV. J. t voor  ƒ249430. 

Aan de firma  Geneste et , Caloristen te 

Parijs, werd voor  ƒ17900 opgedragen het leveren en 

stellen der  calorifères, benoodigd voor  de verwarming 

I der  magazijnen, lokalen, bibliotheek, gangen en trappen. 

t inbegrip van eenige onvoorziene werken heeft 

het geheele gebouw gekost ongeveer  ƒ871000, alzoo 

[ per . bebouwd oppervlak p. m. / 540,00 en per 

, . p. m. ƒ 27,00. 

t het toezicht over  de uitvoering was belast de 

buitengewone opzichter, de r  J. , wien 

daartoe nog wastoe gevoegd de r  A . ; met het 

uitwerken der  detailteekcningen, waren behalve ge-

noemde opzichters nog belast de n B. , 

en . Faber. 

Na het bovenstaande kan eene verdere toelichting 

der nevensgaande en der  later  volgende teekeningen 

van het gebouw onnoodig geacht worden. 

e Bouwkundige voor  de . 

 Haag Juni 1883. C. . . 

nder  de voorname kunsten, die, 

na een tijdelij k verval, in de 

19e eeuw weder  met liefde be-

oefend worden en tot merkbare 

ontwikkelin g of bloei gekomen 

zijn. behoort in de eerste plaats 

genoemd te worden de glas-

schilderkunst. 

Voorwaar  een verblijdend verschijnsel. 

Beschouwen wij  de groote, nuchtere lichtopening in 

onze tegenwoordige woonvertrekken, die op niet de 

minste versiering aanspraak maakt, of in menigen rijk -

versierden salon als 't ware smeekt om ietwat kleur, 

dan kunnen wij  haar  niet anders noemen dan een groote 

wanklank. e is echter  niet onopgemerkt gebleven ; 

door  middel van gordijn op gordijn te stapelen, heeft 

men getracht een schrede nader  te komen tot het temperen 

van het al te schelle en overmatig toevloeiende licht. 

r  betere kcntcckencn zijn zichtbaar; met de 

groeiende liefde voor  de kunst, begint ook het kleurige 

venster  zich meer  en meer  in te burgeren. 

Wat het venster, uit gekleurd glas samengesteld, in 

de middeneeuwen voor  de kerken was, dat zal het voor 

dergelijke gebouwen steeds blijven; in onze woning 

echter  moet het nog een meer  blijvende plaats veroveren. 

Zooals e terecht zegt, is de glasschilderkunst 

een onafscheidelijk onderdeel van den gothischen stijl . 

e werken moeten de groote lichtopeningen der  kerk-

gebouwen versieren, en het binnenstroomende licht, 

kleur  en gloed geven . . . Es sind — zegt de kunstge-

leerde — aus t und Glut gewobene Farbenteppiche, 

welche diese weiten Oeffnungen erfüllen, n 

einer  Welt vcrklarte r  Wunder, welche dem Auge rings 

entgegentreten und das schon wundervolle Wesen des 

baulichen Systems zur  völli g bewaltigender  Wirkun g 

steigern. 

e woorden geven als 't ware eene definitie van wat 

een gekleurd venster  is voor  een kerkgebouw. r deze 

verklarin g is tevens van toepassing op hel venster  van het 

woonvertrek- door  alle stijlen heen. Ook r zegt, dat 

evenals plastisch cn geschilderd ornament- cn beeldwerk, 

het geschilderde venster: für  die Totalitat des baulichen 

Werkes von wesentlicher  Bedeutung ist. 

Waar thans pogingen worden gedaan om dc spiegel-

ruiten hier  en daa te verdringen door  gekleurd glas, 

zal het wel van genoegzaam belang zijn  eenige 
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weinige regels te wijden aan de glasschilderkunst, daar-

toe geholpen door  den kundigen eigenaar  van eene 

fabriek van geschilderd glas, te h bij  Aken, de 

heer . . . Oidtmann, die in tal van tijdschrifte n 

door  zaakrijk e verhandelingen veel heeft bijgedragen 

om de kunst te popularisecren, en die in zijne werk-

plaatsen steeds voortgaat met ijver  de kunst op goede 

wegen te leiden en haar  door  nieuwe en doelmatige 

uitvindingen grootere toepassing te verzekeren. 

e heerlijke kunst, wier  hooge vlucht wij  aan den 

invloed van het Christendom in de middeneeuwen dan-

ken, is als onafscheidelijk- verbonden aan de architektuur 

van de tempels waarin de beschavende leeringen ver-

kondigd werden. Was de romp der  steenen heiligdommen 

gereed, dan moest der  massa leven gegeven worden, 

daar  buiten door  beelden, daar  binnen door  schilderwerk ... 

tot op de ramen voortgeplant. t die monumenten 

was de kunst één ; met hen werd zij  groot of zij  ging 

met hen onder, en met het geloof deelde zij  alle wis-

selvalligheden van het lot. 

Ongetwijfeld dankt het gebruik van gekleurde ven-

sters zijn ontstaan aan de vloer- en wandmozaieken, die 

vooral bij  de , zelfs daar  waar  het marmer 

niet inheemsch was, zeer  gewild en veel gebruikt werd. 

Zelfs in ons vaderland vindt men in streken van oudere 

perioden, waar  evenwel geen marnier  gevonden wordt, 

in g treft men overblijfselen van ronieinsche villa' s 

aan, waarin dergelijke mozaïeken voorkomen. n geen 

wonder, dat die soort van versiering algemeen de aan-

dacht trok , ook noordwaarts van de Alpen. Trouwens, 

dc christelijk e kunst, leefde van de vruchten van klas-

sieken bodem, en uit de catacomben toog ook de wand-

mozaiek naar  de bovenaardsche kerken. 

Terwij l de antieke tempel zijn grootste pracht naar 

buiten verspreidt, tooit de christelijk e zich meer  en 

hoofdzakelijk inwendig; vloeren en wanden worden met 

opus tesselatum en opus sectile versierd, en de zoldering 

en gewelven vooral prijke n met glasmozaiek, een moeilijk 

aan te brengen versiering, die echter  rij k van effekt is, 

tevens monumentaal en in hooge mate degelijk en duur-

zaam. c heilige Nulus (5e eeuw) verwierp het daarbij 

in toepassing gekomen planten ornament. j  gaf de 

voorkeur  aan voorstellingen uit den bijbel, evenals Paus 

Grcgorius , die hen, welke niet geleerd genoeg waren 

 de heilige boeken te lezen, aanschouwelijk op wan-

den en vensters wilde aantoonen, wat het doel der 

christelijk e leer  was. t venster  moest dus behalve 

tot versiering ook tot leering strekken. 

t de lichtopening reeds lang de aandacht trok om 

aan het laatstgenoemde doel te beantwoorden, is zonder 

twijfel , maar  vóór de e eeuw schijnt zij  daartoe nog 

niet gebruikt te zijn. 

e ouderdom van de kunst om uit glas, ook van ver-

schillende kleur, vensters te maken, is hoogst moeilijk 

niet zekerheid te bepalen; om het niet benadering te 

doen zou men moeten opsporen, in welken tij d onge-

veer  van het eerste vensterglas gebruik gemaakt werd. 

l glazen vaatwerk voor  huiselijk gebruik reeds 

zeer  vroegtijdig in zwang kwam, ja zelfs wandversieringen 

van gekleurde glazen kubussen, in mozaiek gelegd, ver-

vaardigd werden, is het glas, als afsluiting voor  licht-

openingen eerst van veel lateren datum. e n 

gebruikten voor  dat doel dun geslepen platen van door-

schijnend albast, achat of talk, uit Capadocië of Spanje 

aangevoerd. c gunstige weersgesteldheid van ë 

droeg er  intusschen toe bij , om deze vri j  kostbare en 

met veel moeite verkregen platen, geruimen tij d een 

luxe-artikel te doen blijven, dat als zoodanig door  phi-

losophen, als Seneca b. v., streng werd veroordeeld in 

hunne predikatiën tegen de in hunnen tij d toenemende 

verwijfdheid van het volk. t klimaat was oorzaak, 

dat men geen behoefte gevoelde om dunne glasplaatjes 

voor  de ramen te gebruiken. Ook is het waarschijnlijk , 

dat men zeer  ongaarne afstand deed van de albasten 

platen die er  zeker  veel toe bijdroegen om aan de kleurige 

wandschilderingen een aangename cn warme tint te geven, 

vooral in de kleinere ruimten zooals de baden en de 

villa' s der  voorname , een dienst die zij  daar 

bewezen, behalve die van beschutting tegen het ruwe 

weder  in meer  noordelijke streken. e albasten platen 

deden hetzelfde effekt als ons tegenwoordig nielkglas. 

e opgravingen te Pompeji en m hebben 

belangrijk meer  licht verspreid over  de eerste aanwen-

ding van glas als raambekleeding. e eerste sporen 

daarvan kunnen tot in dc 4<-' eeuw na Christus terug 

gebracht worden. 

Winkelman vond in het puin van m stukjes 

vlak glas, en besloot daaruit en uit het feit dat hij 

naderhand dezelfde vondst deed in een nog aanwezig 

venster, dat de n reeds onder  hunne eerste 

keizers het vensterglas kenden. Andere berichten uit de 

eerste eeuw der  christelijk e jaartellin g doelen waarschijnlij k 

op het doorzichtige gipsspath hetwelk hier  en daar  nog 

in de middeneeuwen gebruikt werd. e vondsten, 

te Pompeji gedaan, schijnen volkomen te bewijzen, dat 

in die stad verschillende ramen met glas bestaan hebben. 

r  wit was dit glas echter  niet; uit citaten van 

meerdere schrijvers moet opgemaakt worden, tlat het een 

geel- of warm roodachtige tint bezat. Zoo verhaalt onder 

anderen Grcgorius van Tours, tlat het glas der  kerkven-

sters, geel van kleur  zijnde, niet zelden gestolen werd, 

omdat de dieven meenden, dat die geele kleur, de aan-

wezigheid van goud bewees. 

Eerst het e tier  christenheid maakte van de kunst 

om voorwerpen van glas te vervaardigen een kleinkunst 

der catacomben, want daarin ontstonden de eerste werk-

plaatsen der  christelijk e kunst Tot bijna volkomen ont-

wikkelin g kwam daar  de kunst om email te vervaardigen 

cn met eene wel te begrijpen voorliefde werden uit 

; azuurblauwe stukjes glas, medaillons vervaardigd met de 

j  beeldtenissen der  apostelen Petrus en Paulus, of de meest 

bekende christelijk e symbolen: de visch, het lam, het 

hert, de haan, de pelicaan, de phoenix, de slang, enz., 

waarvan voorbeelden in bijna elk museum van cenigen 

omvang, vooral in , te vinden zijn. c grond is 
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meestal glinsterend blauw, de kleur  der  liefde, met ran-

den uit witte arabesken bestaande ; de figuren hebben 

kleedij  met gouden, zilveren en purperen versierselen, 

en de overige ornamentale onderdeden zijn met goud, 

of groen en rood versierd. Alles getuigt van eene vri j 

groote kunstvaardigheid die thans nog verbazing wekt. 

Aan de zegevierende romeinsche legioenen danken de 

noordelijk e volkstammen van Europa de kennis van 

verschillende kunstambachten en hunne produkten, onder 

anderen ook die van de glasschilderkunst, die eene ge-

reede invoering heeft gevonden. 

Trouwens in die noordelijker  gelegen landen was het 

glas in de lichtopeningen veel meer  op zijn plaats dan 

in 't zuiden, en de ontwikkeling van de kunst heeft dan 

ook onder  de Galliërs en Germanen haar  gouden eeuw 

beleefd. 

Vele zangers uit de  en  eeuw maken met warmte 

gewag van de wondervolle indrukken die gekleurde 

wandmozaieken op hen maakten. n e en n en 

voornamelijk in vele der  groote gallische steden, schenen de 

kerken toen reeds met dergelijke versieringen te prijken . 

Van alle monumentale bouwwerken is het echter  de ! 

Agia Sofia van keizer  Justinianus, die de heerlijkste 

mozaieken vertoonde op wanden en bodem. Wie die 

niet gezien heeft kan een weerschijn daarvan vinden in 

San o te Venetië en San Giusto te Triest. n deze 

laatste kerk aanschouwde ik dergelijke wandbekleeding 

voor  het eerst, op grooter  schaal in toepassing gebracht, 

en de indrukken daar  verkregen zullen mij  niet lichte-

lij k ontgaan. 

t gebruik van gekleurd of geschilderd glas in ven-

Fig.

sters klim t op tot in de 5e eeuw. Zoo bezingt de bisschop 

van Clermont, Sidonius Apollinarius , in 450, de vensters 

der k te . g dergelijk voorbeeld 

zouden wij  hier  nog kunnen aanhalen uit de e 

de la peinture sur  verre"  van y et Capronnier. 

n zijne liederen vergelijkt l'rudentiu s ( t4 '3 na Chr.) 

de reeds van verschillend glas samengestelde boogven-

sters der  St. Paul te , met hun „grasvelden vol 

bloemen." 

Paus o  schonk aan de Pieterskerk te , 

vensters van veelkleurig glas. 

Paus Benedictus  deed in 856 hetzelfde met de-

kerk der  heilige d aan gene zijde van de Tiber. 

e waren slechts mozaiek vensters. 

n de  en  eeuw heeft de kunst reeds eene tame-

lijk e hoogte bereikt, vooral in ë en in Gallië, 

en uit de fransche werkplaatsen reizen de bekwame 

werklieden naar  alle oorden, tot naar  Engeland, -

marken en Zwetlen. 

Ook toen ter  tijd e kwam het encaustisch schilderen 

in zwang; het tapijt van mozaiek wordt veredeld en 

volmaakter  en de vrij e teekening met het dekkende 

smeltzwart wordt er  aan toegevoegd. 

n de c eeuw kwam een vri j  belangrijke uitvindin g 

aan de kunst, die toen voorbereid werd, ten goede; het 

was die der  looden roeden. Vroeger  namelijk zette men, 

zooals nog in romaansche kerken is aan te wijzen, het glas 

in de- doorboorde steenplaten en, waren deze open gedeel 

ten te groot, dan zette men er  eerst een houten ring in, waar-

in dan het glas gevat werd. t behulp van looden roeden 

kon echter  de kunstenaar  meer  ingewikkelde dessins 

Fig.

maken, zooals de fig.  en 2 aantoonen. e stellen 

vensters van een later  tijdper k voor, en worden alleen 

als voorbeeld gegeven. Bij  dergelijke samenstellingen 

werd aanvankelijk- van slechts eene kleur  van glas 

gebruik gemaakt, later  van twee. hoogstens van drie 

kleuren. 

Enkele berichten duiden alleen op geelachtig glas, 

b. v. een uit het jaar  1000 over  de kerk te Tegernsee, 

terwij l andere van meerdere kleuren gewag maken. 

, een monnik van St. Gallen b. v., bespreekt in 

zijne beschrijving, date-erende ongeveer  870, over  de 

k te Zurich , niet alleen het beeld- en schil-

derwerk dezer  kerk, maar  ook de veelkleurige venster-

glazen. 1 t duidelijkste bericht vindt men evenwel in 

de kronijke n van een monnik van St. , die zelfs 

van vensters verhaalt waarop verschillende gebeurtenissen 

waren voorgesteld. 

Gedurende de middeleeuwen waren het de kloosters, 

waar  met voorliefde de glasschilderkunst beoefend werd, 

vooral ten behoeve van de kerkversiering, hare grootste 

roeping. Of echter  de eerste monniken-glasschilders de 

noodige kartons zelve ontwierpen of dat zij  de enkele 

stukken glas slechts tot een geheel samenbrachten op 

die kartons, dit is niet met zekerheid te zeggen. 

e stichter  der  benidictijner  orde prentte zijn volge-

lingen het „bid t en arbeidt"  in, met uitdrukkelijk e ver-

wijzing naar  de kunsten. Zijn e volgelingen waren het 

die de glasschilderkunst het ijverigst beoefenden. 

e eerste tevens meest betrouwbare schrijver  over 

gekleurd glas was Theophilus. n welken tij d en waar 

deze monnik geleefd heeft en zijne recepten voor  den 

glasschilder  schreef, is niet met zekerheid te bepalen. 

Fransche schrijvers en geschiedvorschers, als c 

en , meenen te moeten aannemen, dat hij  in het 

eerste vierde gedeelte der  lie- eeuw in een duitsch kloos-

ter  zijne geleerde studiën en aanteekeningen maakte. 

j  heeft onder  anderen eene uitvoerige beschrijving 

van de toenmalige wijze van bewerking gegeven, aan 

welke handleiding wij  het volgende ontleenen. 

e kunstenaar  teekende op een houten bord, bedekt 

met een dunne laag geslempt wit krijt , de juiste verhou-

dingen van het ontwerp en daarna de omtrekken der 

beelden, ornamenten, enz., eerst met lood of tin, en 

vervolgens met roode of zwarte verf; daarna gaf hij  de 

schaduwen, plooien, enz. met juistheid zoodanig aan, 

zooals zij  op het glas moesten voorkomen. 

e aldus verkregen karton werd vervolgens gekleurd 

of wel de kleuren werden er  met letters op aangegeven. 

Elke kleur  had namelijk een eigen letter  ter  onderscheiding. 

Op de gekleurde- deelen werden dan gelijkkleurig e stuk-

ken glas gelegd, waarop nauwkeurig de voor  het doel 

noodige grootte werd afgeteekend en de stukken volgens 

die grenslijnen met een gloeiend ijzer  afgesneden. t 

gebruik van diamant was toen nog onbekend.) Op deze 

stukken werden vervolgens met smeltzwart de schad uwen, 

of kleinere verdeelingen geteekend, en ingebrand in een 

oven als door  fig.  wordt voorgesteld. e figuur  is 

ontleend aan een brokstuk geschilderd glas uit de e eeuw 

Oven voor  het inbranden der  kleuren in het glas (naar  Theophilus);  eeuw. 

of het begin der  eeuw, en vertoont een oven, geheel 

gelijk aan die welke nog heden ten dage gebruikt worden. 

n figuur  wordt voorgesteld op welke wijze de 

schilder, bij  doorvallend licht, de kleuren op het glas 

bracht. 

Omtrent de bereiding van het genoemde smeltzwart 

zegt Theophilus het volgende : Fij n geslagen of gestampt 

koper  moet in een ijzeren schaal geheel tot poeder  ge-

brand worden, 't welk dan met eene even groote hoeveel-

heid groen glas en griekschen saphir  vermengd moet 

worden; alle bestanddeelen moeten tusschen phosphyr-

steenen gemalen worden. Al s bindmiddel werd van wijn 

en soms van andere vloeistoffen gebruik gemaakt. t J 

mengsel diende om daarmede de teekening aan te leggen. 

Waren de lijnen enz. behoorlijk ingebrand, dan werd een 

mozaiek samengesteld en de enkele deelen n door 

middel van looden roeden tot een geheel samengesteld. . 

e bron leert, hoe men schrift op glas bracht. 

t laatste werd met dekbruin bestreken, hetwelk weder 

weggenomen werd ter  plaatse waar  de letter  moest komen, 

zoodat deze eigenlijk zich voordeed als van goud op een 

zwarten grond. 

e uitvoerig beschreven handelwijzen bleven onver-

anderd behouden in de [2e en 13e eeuw, die een rijk e 

nalatenschap van bewijzen daarvoor  achterliet; het smelt-

zwart werd intusschen daarna verbeterd, doordien een 

mengsel van zand of poeder  van vuursteen, loodoxyde 

en borax, met bruinsteen, koper- ot ijzeroxyde gebruikt 

werd. 

Onder  belangrijke geschiedkundige aanteekeningen 

vinden wij , dat een klooster  te Tegernsee in 

de  l c eeuw van geschilderde ramen voorzien werd, 

die vervaardigd waren door  den monnik Weringher, 

tevens beeldsnijder,  en schrijver. 
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Ook uit eene verklarin g van den bisschop Godehard 

van m  moet opgemaakt worden, 

dat in zijn tij d reeds werkelijk geschilderde vensters 

gemaakt werden. t gebruikte glas, zooals uit vele 

vensters van dien tij d blijkt , was zeer  dik ; in een kerk 

te St. s onder  anderen ; het was niet vlak-

en kwam in stukken voor  welker  grootste afmetingen 

slechts . bedragen. 

Uit de  l e en de beide volgende eeuwen zijn enkele 

namen van bekwame glasschilders tot ons gekomen. 

Voor  Nederland is hel merkwaardig hier  te vermelden, 

dat te d reeds eene beroemde fabriek van ge-

schilderd glas bestond in de  eeuw, onder  graaf 

Gerard  van Gelre, die een aantal architektcn en 

beeldhouwers om zich henen verzamelde ten behoeve 

van den bouw van de . 

e Cisterciensers mochten, wegens een verbod in de 

statuten hunner  orde in  uitgevaardigd, geen men-

schéli jke figuren afbeelden; zelfs was hen het genot 

ontzegd zich te verlustigen in het spel der  kleuren. n 

vele hunner  kerken werden dan ook slechts eenkleurige 

vensters gebruikt. r  zij  schijnen het niet allen zoo 

geheel nauw met het verbod genomen te hebben, 

zelfs niettegenstaande in  het kapittel der  orde het 

andermaal uitvaardigde. n vele toch, der  uit dien 

tij d af komstige vensters, wordt het verbodene aange-

troffen. n de  eeuw zijn de vensters der  Cistercienser 

kerken weder  meer algemeen met bont gekleurde figuren 

versierd en alleen de meer  ondergeschikte ornamentale 

deelen zijn aan den ouderen stijl getrouw gebleven. n 't 

algemeen dienden de uit marmer of brons in de romaansche 

vensterbogen gebruikelijk e arabesken, zooals deze nog 

in San o te Venetië en San o bij  Florence 

aanwezig zijn, en welker  open vakken licht en lucht 

moesten doorlaten, tot voorbeelden voor  den Cistercienser 

glasschilder. Trouwens ligt het zeer  voor  de hand, dat 

juist deze versieringen het eerst in gebruik kwamen om 

nagebootst te worden op glas, dat in ruwere klimaten 

tot beschutting der  inwendige kerkruimt e moest dienen ; 

bij  de eerste voorbeelden van dien aard bestond de be-

schildering, waar  die soms werd aangetroffen, uit dekkend 

zwart of bruin , op zoogenaamd wit glas, dat in wer-

kelijkhei d echter  groenachtig was. 

, de archivaris der  stad Augsburg, wil uit 

den stijl  de kleedij  der  figuren, voorkomende op de 

geschilderde vensterglazen van den dom zijner  stad, op-

maken, dat zij  uit de li e of zelfs uit de l<)c eeuw af-

stammen, terwij l r  ze onder  de werken der  eeuw 

rangschikt. Andere schrijvers mecnen op goede gronden 

uit de verklarende onderschriften en de romaansche or-

namentiek dezer  kunstwerken te moeten besluiten, dat 

zij  met zekerheid uit het midden der  l,. eeuw afstam-

men en geenszins van ouderen datum zijn. Wel is de 

wijze waarop de mantel op den rechter  schouder  is 

vastgehecht volgens eene der  oudste gebruiken voor-

gesteld, maar deze komt nog in het laatst der  eeuw 

voor, toen het vasthechten op de borst door  middel van 

een agraaf mode was. 

Wanneer  de vorm der  hoetien bij  de Joden in ge-

bruik ,  voorgesteld op de glazen te , 

Venster  uit .  eeuw. 

meer  trechtervormig, en die op de Augsburger  vensters 

meer  suikerbroodachtig is, dan is echter  door  deze vor-

men nog niet uitgemaakt, dat de vensters waarop de 

laatste voorkomen, de oudste zijn. 

Ook het byzantijnsche in houding en drapeering der 

figuren, is geen bewijs voor s stelling; ja, 

men kan er  tegen aanvoeren, dat de figuten zeer  groot 

en alleen staande zijn en dat de achtergrond alle ver-

siering mist, hetgeen bij  de werken der *en ll>; eeuw 

nooit voorkomt. 

Verschillende godshuizen beroemen er  zich op, ven-

sters met beeldwerk te bezitten, uit de  eeuw afstam-

mende; de meerdere kennis, uit de onderzoekingen 

voortvloeiende die in onze dagen plaats hadden, heeft 

echter  bewezen dat meerdere dezer  kunstwerken van 

veel n tij d zijn. 

Een voorstelling van de menschelijke figuur  komt zeer 

zelden in schilden of medaillons van die ramen voor, 

welke uit de eerste tijden van de beoefening der  kunst 

dateeren; in die tijden behooren de zuiver  ornamenteele 

composition te huis en wel voornamelijk die zooals de 

arabesken enz., welke aan geweven stoffen, wandbe-

schilderingen en vloermozaïeken ontleend zijn. 

Wat figuren betreft, de oudste voorbeelden doen ons 

zien, dat de omtrekken daarvan door  het lood werden 

bepaald, zooals in vele vensters der  abdijen Bonlieu, ge-

bouwd van  tot  en Pontigny, van  tot 

 enz. bewijzen. 

Eenige vensters uit groenachtig wit glas samengesteld, 

in de Cistercienser  kloosterkerk te z in het 

Wiener  Wald bij  Weenen, evenals die der  beide laatst-

genoemde abdijen, dragen sporen van meer  kunstvaar-

dige bewerking. e omtrekken worden eensdeels door 

het lood, maar  anderdeels, en dan met groote vaardig-

heid, door  smcltzwart aangegeven en de schaduwen met 

bruin , terwij l de grond gestreept is. e laatste werd 

verkregen door  op het glas smcltzwart te brengen, dat 

vóór het inbranden daarvan, waar  zulks noodig was, 

weder  met een radeerstift werd weggenomen. 

t genoemde klooster  te z werd door 

markgraaf d van Babenbcrg in  gesticht. 

e daarin aanwezige vensters zijn vooral om hunne 

zeldzaamheid van belang voor  de geschiedenis der  kunst. 

n de Cistercienser  kloosters van Bonlieu cn Obasine 

in Frankrij k , werden dergelijke gevonden door 

den abt Texier, die ze beschreven heeft in zijne „origin e 

de la peinture sur  verre, e vensters uit -

genkreuz werden in teekening gebracht door  Albert 

Camesina en de afbeeldingen in S  in het licht gegeven. 

Bij  de vensters van de e Stiftskerk te 

n bij  Anspach zijn de beelden streng, vlak, 

zonder  veel beschildering (met schaduw) gehouden, ter-

wij l de gestreepte grisaille op de hiervoren aangegeven 

wijze door  middel van radeeren is verkregen. 

Tot de beste voorbeelden met figuren, uit de vroegste 

tijden tot ons gekomen, behooren de vensters uit den 

apsis der  abdijkerk te St. , welke op last van den 

abt Sugerius omstreeks het midden der  eeuw werden 

vervaardigd, en waarvan één, Sugerius zelve voorstelt, 

knielende aan de voeten der  heilige maagd. 

e vensters uit Chartres en Vendome zijn uit onge-

veer  denzelfden tij d afkomstig, maar  hebben minder 

kunstwaarde. Chartres evenwel is rij k aan meesterwerken 

uit de  eeuw en een der  altlaar  gevestigde glas-

schilders leverde onder  anderen een venster  te n ; 

zijn naam was Clemens Vitreariu s Carnotensis . 

n de Sainte Chapelle en in e te Parijs, 

in de kathedralen van Amiens, Bourges, , , 

Poitiers en s komen glasschilderwerken uit denzelfden 

tij d voor; in ë en in de omstreken van Parijs 

worden de meeste voorbeelden uit dien tij d gevonden. 

Frankrij k was destijds de hoofdzetel dezer  kunst en 

mocht de beste werklieden herbergen; deze werden nu 

hier, dan daar  in den vreemde geroepen, onder  anderen 

tijdens de regeering van Jan zonder , naar  Enge-

land. e vensters van de kathedraal van Salisbury 

werden echter  nog te n vervaardigd, maar  die uit de 

zijschepen van het koor  der  kathedraal te Canterbury, 

waarschijnlij k uit het laatst der  eeuw afstammende, 

schijnen in Engeland zelve vervaardigd te zijn, hoewel 

door  Fransche kunstenaars. 

Tot de schoonste werken in d uit het 

begin van de  eeuw, behooren de drie koorvensters 

der  stiftskerk St. i te Bücken aan de Weser. 

 middelste stelt de geschiedenis van den d 

voor, de beide andere, de legende van den heiligen 

Nicolaus. e randversieringen stellen de geschiedenis 

der  dwaze en wijze maagden voor. 

Behalve enkele vensters uit de r  te Straatsburg 

en de k te , die uit de [2*  eeuw 

afstammen, heeft de  eeuw zeer  merkwaardige voor-

beelden achtergelaten in het oostelijk dwarsschip en 

koor  der , in het koor  en de kapellen 

van den kooromgang van den m te n ; en om 

verder  slechts enkele andere voorbeelden te noemen , in 

de kathedraal te e en de kloosterkerk te Wet-

tingen in Zwitserland. 

e dom te Praag werd in  met een tweetal 

prachtige vensters versierd; het drietal uit de Johannes-

kerk in den Tower te n dateert na

n g woonde nog in  een beroemd 

meester, Eberhard, aan wien vele kunstwerken uit den 

omtrek worden toegeschreven. 

e ' eeuw is zonder  eenigen twijfel de merkwaar-

digste tij d voor  de glasschilderkunst geweest. Zij  tleed 

toen een ware triomftocht door , Sicilië. Spanje en 

tot in het verre Oosten, overal nieuwen en frisschen 

gloed verspreidende. e oostelijke grenzen van Frankrij k 

bezitten thans nog de meeste kunstwerken uit dien tijd , 

die meerendeels zijn gepubliceerd. Zij  zijn echter  niet 

geheel gaaf maar  met verstand gerestaureerd, tot ons 

gekomen. 

 karakter , de stijl van het  eeuwsche venster 

was nog gebleven overeenkomstig den stijl der eeeuw, 

alleen zijn tie figuren vrijer  en losser  van teekening en 

tevens grooter  van omvang, meestal op kleiirloozen 

grond, dus grij s in grij s geschilderd. Gewoonlijk wer-

den deze groot er  o figuren in het bovenvenster  van het 

schip der  kerk geplaatst, in een omlijsting met grisaille, 

terwij l in tie ramen tier  zijschepen en de kooromgangen 

de verdeeüng niet medaillons, waarin veelal portretten, 

behouden bleef. 
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 eeuw n de beschu-Van af dc 

derde vensters één groote familietrek, die trouwens op 

elk kunstgebied uit die periode valt waar  te nemen; elke 

kunst uitte zich in christclijken zin, zich losmakende 

van antieke overleveringen, daarbij  den germaanschcn 

geest huldigende. e groote werken der  glasschilder-

kunst vertoonen ornament vol van fantasie, ontleend aan 

de versieringen der  geweven stoffen, terwij l de figuren, 

personen uit de e Schrift voorstellende, óf in 

medaillons, dus omlijst, óf vrij , als enkelvoudige her-

halingen, een patroon samenstellen. Van naturalisme is 

bijna geen spoor  te vinden; de figuren zijn geteekend 

onder  den invloed der  christelijk e symboliek.  Oude 

en het Nieuwe Testament leverden voortdurend en in 

rijk e verscheidenheid tal van onderwerpen die op de 

nai efste wijze behandeld werden. Groote verscheidenheid 

heerschte in den vorm der  medaillons, hetgeen reeds 

blijk t uit de weinige hier  gegeven voorbeelden. n de 

liourgcs.  eeuw. 

 figuren  en  vensters uit het laatst der  en de  y eeuw 

voorstellende, is de vorm al zeer  eenvoudig. n figuur 

 zien wij  de medaillons onderling door  kleinere, met 

bladornament gevuld, verecnigd. 

n tie figuren  en  zijn vensters afgebeeld (waar-

schijnlij k uit de kathedraal te ) afkomstig uit de 3e 

eeuw. Zij  zijn samengesteld uit meerdere geheele en halve, 

somwijlen gedeeltelijk in elkander  grijpende, medaillons 

van verschillende vormen, op een achtergrond welke ver-

sierd is met fijn  ornament, aan geweven stoffen ontleend. 

e werken van de  en het begin der e eeuw 

staan merkbaar  veel hooger  dan die uit het einde der 

laatstgenoemde eeuw, zoowel wat karakter  als wat tee-

kening betreft. n de  eeuw waren nog grieksch-

byzantijnsche invloeden merkbaar, vooral bij  de figuren 

welker  klecdij  nog geschilderd was op een volgens zuiver 

anatomische wetten geteekend lichaam; niet één plooi 

was toevallig. A l was het kleedingstuk nog zoo ruim , 
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de schouders, ellebogen, heupen en knieën waren duide-

lij k daaronder  zichtbaar  cn daar  waar  het kleed los moest 

blijven hangen, werd het voorgesteld alsof het door  den 

wind bewogen werd. e beschildering van het venster 

waarvan wij  hier  een afbeelding geven (zie fig.  moge 

daarvan getuigenis afleggen. c kleur  is daarin even 

bestudeerd als dit van de proportion uit deze hout-

snede blijkt . 

t algemeene karakter  der  teekening is kenschetsend 

voor  deze tijden ; in de ontwerpen is veel meer  losheid 

en veel grooter  handeling te bespeuren. e stijfheid 

der  figuren uit de grieksch-byzantijnschc school afkom-

stig , werd op zijde gedrongen door  levendigheid in 

den handelenden persoon; de traditioneele gerekt-ovale 

vormen van het menschelijk gelaat zonder  uitdrukking , 

werd vervangen door  physionomiën welker  trekken duide-

lij k het voortestellen karakter  gaven. n één woord, de 

kunst was los van het conventioneele in alle onder-

deden. n den loop der  eeuw begon men echter 

ook reeds te zondigen tegen hetgeen den roem van den 

voortij d was geweest. 

n 't algemeen werd in de  en de  eeuw de 

kunst nog met groote liefde en nauwgezetheid beoefend 

en stond zij  in hooge eere; maar  nalatigheid in de 

teekening en de rangschikking der  kleuren volgde in 

steeds toenemende mate in de  eeuw; in de daarop-

volgende tijden werd de kunst aan achteloosheid, ja 

zelfs aan vergetelheid prijsgegeven. 

l de uitvoering van n datum schijnt te 

zijn, zijn de prachtige ramen uit het westelijke koor  van 

den dom te Naumburg aan de Saaie nog in den stijl 

der  eeuw uitgevoerd. n de medaillons, duidelij k 

door  ijzeren roeden omzoomd, volgen een aantal voor-

stellingen, in den geest van St. l die den draak 

bekampt, op elkander; zij  verheerlijken de overwinning 

van het Christendom op Joden- en  leidendom. e achter-
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grond der  medaillons, die verschillend van vorm zijn, 
is steeds versierd met dessins aan geweven stoffen ontleend. 

 met recht monumentale karakter  der  glasschilder-

werken begint in de C ' eeuw langzamerhand op den 

achtergrond te geraken; de ramen schijnen veelal niet 

meer  in het kader  der  gebouwen te passen. e figuren 

worden al grooter  en grooter, en hoewel de teekening, 

vooral van de kleedij  en het weergeven van het karakter 

harer  stoffen, beter  en belangrijker  worden, beginnen de 

ontwerpen in hun geheel, vooral wat harmonische in-

deeling aangaat, zeer  in aesthetische waarde te vermin-

deren. e figuren gaan te veel domineeren ; zij  houden 

op een onderdeel van het ornament te zijn; zij  treden 

als portretten voor  zich zelve op, later  omlijst met 

onderwerpen uit de architektuur  geput. Baldakijnen, 

nissen, tempelportieken en vele andere architektonische 

onderdeelen te treden sterk op den voorgrond en hebben 

het geestig in elkander  geslingerde ornament en het 

kleurige mozaiekwerk van vroegere ecuwen verdrongen. 

n fig.  wordt een afbeelding gegeven van een 

venster  uit eene kerk in Engeland, welk kunstwerk 

getrouw in den stijl der  eeuw is uitgevoerd. e drie 

Fig.

1

daarop voorgestelde tafreelen uit het leven van Jezus zijn 

niet meer  in medaillons gevat; de figuren zijn grooter 

dan die welke in de vorige eeuwen weiden gebruikt en 

het streven om het eigenlijke schilderstuk met details te 

omlijsten, die aan de architektuur  ontleend zijn. is reeds 

duidelij k kenbaar. t schaadt hier  aan de eenheid. 

Een voorbeeld van de samenstelling van vensters uit 

de l$<: eeuw geven wij  in figuur t venster, op 

last van den op het slot l wonenden f von Golt-

stein uitgevoerd en in de kerk te n geplaatst, 

is wel van hedendaagsch maaksel, maar  is getrouw naar 

de traditio n van de  eeuw gevolgd. Op een voetstuk 

als 't ware, evenals wij  dit in fig.  vinden, waarop 

hier  het familiewapen van den schenker  prijkt , staat de 

figuur  van een ridder , die een draak versloeg, onder 

een baldakijn , in schilderwerk weergegeven, zooals deze 

in marnier  zou kunnen uitgevoerd worden. e achter-

grond, slechts boven in het venster  zichtbaar, bestaat 

uit fijn  ornament, naar  geweven stoffen genomen. 

e inlassching van eene kleine- in een groote archi-

tektuur , heeft het aanschijn gegeven aan de onrustige 

ramen die, als kantwerk in glas en steen, den gothischen 

stijl in zijn verval voorgaan en volgen. 

n ë heeft de glasschilderkunst nooit de hoogte 

bereikt van de kunst in Frankrijk , d of Engeland. 

n den dom van Orvieto 'zijn de eerste zeer  merk-

waardige voorbeelden aanwezig, afstammende uit de 

 eeuw, de tij d waarin te Sienna een school voor  glas-

schilderkunst gevestigd werd. 

Toen de Sancta a de Fiore te Florence gesticht 

werd, moest omstreeks  in ver  verwijderde landen 

naar  kunstenaars gezocht worden, die dit grootsche 

bouwwerk met daarvoor  passende geschilderde ramen ver-

sieren zouden, niettegenstaande Florence zelve toen ter 

tijd e op elk ande gebied van kunst de beste beoefenaars 

huisvestte. e glazen zijn van een kunstenaar  uit . 

Een bewijs, dat althans in ë het inbranden van 

schilderwerk in glas niet algemeen was — of wel dat, 

al was de degelijke kunst der  en  eeuw niet in 

haar  volle glorie tot die streken doorgedrongen, dit 

toch wel het geval was met de kentcekenen van haar 

verval en naderenden ondergang — vindt men in een 

contract, te Arezzo in  opgemaakt cn waarbij  uit-

drukkelij k t bepaald: dat de kleuren moesten wor-

den ingebrand en niet op het glas mochten n 
geschilderd met verwen welke niet ingebrand konden 

worden. 

Tot in de  eeuw bewoog de kunst zich bijna uit-

sluitend op godsdienstig terrein, maar  in de  eeuw 

begon het huisselijke en openbare leven hare hulp al 

meer  en meer  in te roepen. Elk raadhuis, de huizen 

der gilden en bijna elke patricische woning, ja zelfs vele 

burgerwoningen, tlie toen bijna allen inwendig een bewijs 

van heerschenden kunstzin , n met gekleurde 

of geschilderde vensters getooitl, welke laatste vooral 

in d een eigenaardig karakter . Elke 

werkplaats bracht zijn eigen kunstwerken ter  wereld; 

deze waren als de verschillende tlialektcn van tie taal die 
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Fragment van een der  vensters der  kathedraal van Chartres, voorstellende dc geschiedenis van den Verloren Zoon. 

door  een zelfde ras gesproken worden ; zij  dragen een  Nicolaaskerk te Wilsnack, de Cathan'nakerk te Salzwcdcl, 

gemeenschappelijk karakter . e reden daarvan? de k te Trier , tic r  te Freiburg, de 

n tie werkplaats werd 's meesters opvolger  gevormd, j domkerken te , Stendal, Augsburg, Eichstadt, 

en had deze de noodige bekwaamheid verkregen om op | de Frauenkirche te , de slotkapellen te Blutenberg 

eigen beenen te staan, dan moest hij , reizende, zijn [ en te Wiener-Neustadt, de Jacobskerk te Straubing en 

opvoeding verder  voltooien. n hij  na die kunstreis j in kerken te Falkenhagen, Pipping. Jenkofen en -

zijn proefstuk goed afleveren, dan wertl hij  zelve meester  genblut bij  Weiten; de kroon spannen de glazen te 

in het vak ; zoo niet, dan bleef hij  onder  hetzelfde dak Nürnberg, Ulm en , en die uit de St. -

met zijn vroegeren leermeester  werken en als diens 

familieli d beschouwd. 

n ë stichtte tie r  monnik Jacob Grie-

singer, uit Ulm geboortig, te Bologna waar  hij  in

stierf, een eigen school; hierdoor  en door  de groote 

vaardigheid waarmede hij  kleuren in glas wist te branden 

heeft hij  zich een welverdienden naam bezorgd. j 

wordt ook genoemd als de uitvinder  van het schoone 

uit zilverzouten bereide geel, dat thans nog onder  tien 

naam van kunstgcel of glasgoud der  ouden een groote 

en St. Sebaldkerken te Nürnberg worden tot de schoonste 

ter  wereld gerekend. 

n laatstgenoemde stad leefde cn werkte Yeit -

vogel — in  geboren uit eene familie welke zich 

sinds jaren op het glasschilderen had toegelegd — die 

door  geen zijner  tijdgenooten werd overtroffen. 

n de bovengenoemde St. k leverde meester 

Wolkammer in  ten behoeve van een venster  met 

den stamboom van Christus, de voorstelling der -

torenfamili e en haar  schutspatroon, zijn beste werk, en 

rol speelt. Tot in de  eeuw werd deze Griesinger  j omstreeks  schilderde meester s Wil d twee 

nog telken jare herdacht als schutspatroon der  glas- vensters voor  het koor  van tien dom te Ulm, tlie van 

schilders ; de San l'etroni a te Bologna bezit meerdere ongeëvenaarde kleurenpracht zijn. Tot de meest beroemd 

zijner  werken waarin men de duitsche kleuren, gepaard geworden werken behooren de  vensters uit het noor-

niet de italiaansche wijze van schilderen, terstond op- delijke zijschip van den dom te , in de jaren 

merkt.  vervaardigd, 

s in de eerste helft van de  eeuw werden in n de  en  eeuw staan den glasschilders eene 

de kunst kentcekenen van zeer  bedenkelijken aard waar- grootere verscheidenheid van kleuren ten dienste dan 

genomen, die in de tweede helft dezer  eeuw zoodanig in de daaraan voorafgaande tijtien , en onder  deze zijn het 

op den voorgrond treden, dat men er  duidelij k den geest  ! de goudkleur  en het zilvergeel die aan de grisaille vensters, 

in kan waarnemen die er  toe dringen wilde, de wetten j vooral die der  Cisterciensers , een kleuriger  en rijke r 

die de kunst beheerscht op zijde te schuiven. Toch bleef j aanzien geven. r  in 't algemeen is toch bijna overal 

uitstekend werk niet uit, vooral in , werk reeds verval waar  te nemen. Uit dien tij d dateeren zelfs 

dat van oorspronkelijkheid en kracht getuigt. e beste enkele vensters van het overigens zoo rij k versierde koor 

stukken uit de  eeuw worden aangetroffen in de van Santa Croce te Florence, waarop de tafreelen echter 



met gewone olieverf geschilderd zijn. Waar wij  dergelijke 

zonde zien in een bouwwerk van een kunstwaarde als 

het genoemde, daar  mogen wij  geen al te hoogen dunk 

Fig.

meer koesteren van den toestand waarin de kunst zich 

bevond. e echte kunst blijk t aan het tijdper k van verval 

genaderd, waartoe nog eene nieuwe vindin g het hare 

Fig.

bijdroeg: het kleurlooze glas waarop eene dunne laag 

gekleurd glas was aangebracht. r  het naar  gelang 

der behoeften meer  of minder  wegslijpen of wegetsen der 

gekleurde laag, werd het verlangde effekt gezocht. r 

een dergelijke kunstgreep is in de glasschilderkunst te 

verwerpen, eerstens omdat zij  te kinderachtige eflekten 

voor  het doel doet geboren worden, die verre achterstaan 

bij  de meer  geniale en grootsche, aan de oorspronkelijke 

methode van werken eigen, en ten andere omdat door 

deze slechts gedeeltelijk gekleurde glassoorten niet die 

intense kleuren kunnen verkregen worden die de andere 

glassoorten in volle pracht ons aanbieden. 

t de groote vlucht welke de schilderkunst nam, 

werden de eischen voor  het glasschilderwerk ook allengs 

veel omvattender. e kunst was daarbij  reeds sinds lang 

van uit de stille kloostermuren in het burgerlijk e leven 

binnen getogen; behalve door  den christenlee raar  werd zij 

in ecre gehouden door  den eenvoudigen burger, en culmi-

neerde ten laatste als 't ware in de schild.-  kunst. e 

beste beoefenaars der  glasschilderkunst namen een plaats 

in op dc zetels van den tempel waar  hunne kunstbroe-

ders troonden en hun offers plengden ; het is te betreuren, 

 dat dc werken van Bernhard van Orley (1470 1  en 

l Coxic in de Nederlanden, r  en l 

in , niet in ander  materiaal dan in glas zijn 

uitgevoerd. Streng genomen behooren hunne werken te 

huis onder  schilderkunst, niet onde , en 
dat feit kenteekent als geen ander  het tijdper k van verval. 

Namen van glasschilders zijn weinig tot ons gekomen; 

dat echter  de glasschilderkunst vri j  algem een beoefend 

werd in de l6c'  eeuw, wordt ons door  het feit bewezen, 

dat ook vrouwen, en soms met geluk, er  zich op toe-

gelegd hebben. Zoo schilderde in 't begin der  i6<-'eeuw 

een burger  jonkvrouw, Adelheid Schraders, de glazen 

voor  het klooster  Winnhausen, terwij l tegelijkertij d eene 

non uit Nürnber g een boekje schreef, waarin onder  meer 

eene duidelijk e beschrijving te vinden is voor  het ver-

vaardigen van glasschilderwerk. 

 Uit den tij d der  renaissance zijn de vensters van de 

grootsche en ernstige St. Gudule te Brussel de beste 

voortbrengselen; betooverend waarlij k zijn deze kunst-

werken, die de kleurenpracht van een s en een 

Van k schijnen te willen overvleugelen. n compositie 

zijn zij  zwak, weifelend zooals de vormen der  kerk, over 

wier  gothischen stijl de adem van de renaissance is 

heengegaan. e beste werden door  of naar  de teeke-

ningen van Bern. van Orley en Coxic uitgevoerd, 

ongeveer  op denzelfdcn tij d (1555 — 1577) dat Wouter 

en k Crabeth de 12 beste der  42 vensters voor  de 

Groote- of St. Janskerk te Gouda bewerkten. n de 

sakristy dezer  kerk worden nog de merkwaardige ge-

kleurde kartons bewaard die de gebroeders voor  deze-

glazen ontworpen hebben. 

Verder  willen wij  deze schets niet vervolgen, maar 

kunnen de bovenstaande mededeelingen niet eindigen 

zonder  in het kort nog herinnerd te hebben aan de 

„Butzenscheiben"  of "  de lensschijf, 

zooals wij  haar  zullen noemen. 

t oude zoogenaamde witte vensterglas, dat echter 

in werkelijkheid flesch-groenachtig was, werd in twee 

verschillende vormen gemaakt, óf wel als vlakke platen, 

óf als ronde en ovale schijfjes van 6 tot 12 . door-

snede. e laatste zijn de zoogenaamde „Butsenschei-

ben", die geheel en al het uiterlij k hebben van den voet 

van een ruw wijnglas. Aan de eene zijde is het schijfje 

een weinig ingedrukt, aan de andere zijde met een ver-

hevenheid overeenkomende, die schijnt ontstaan te zijn 

door  het af breken van een glazen stift. Uit dezen vorm 

kan men volkomen nagaan op welke wijze het schijfje 

is vervaardigd. n het midden is het dikker  dan aan 

de randen. 

n verschillende grootten, maar steeds van hetzelfde 
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karakter , heeft de lensschijf zich tot in de  eeuw 

voortgeplant; in vele kerk- en woonhuisvensters der 

middeleeuwen is zij  nog te vinden. 

e ringvormige, overigens zwakke golvingen der 

oppervlakte, geven aan deze schijven een ongemeen leven-

dig aanzien, zij  glinsteren dan ook bij  gunstige verlich-

ting als metaal 

r  de onregelmatige oppervlakte en het verschil in 

dikt e worden de lichtstralen veelvuldig gebroken en doen 

een zee van tinten en halftinten ontstaan, die een onge-

meen schilderachtig effekt maken. Nu ziet men donkere, 

dan weder  lichte partijen en het schijfje schijnt te dansen 

en te beven. 

Ten dienste van nieuwere bouwwerken worden deze 

schijfjes thans vooral in Engeland en Bohemen vervaar-

digd en in de e k zijn zij  weder  het 

eerst aangewend, vooral in kerken maar  bovendien voor 

den huishouw. 

n den n tij d bestonden vele kerkvensters 

geheel en al uit lensschijfjes; in het venster  van het 

woonhuis kwamen zij  meer  voor  als een enkel sprekend 

punt in een meestal sierlijk mozaiek van vlak wit glas in 

lood gevat, en ook deze laatste wijze van versiering heeft 

in den laatsten tij d weder  meer  de aandacht getrokken. 

Na deze geschiedkundige aanteekeningen mogen eenige 

mededeelingen volgen over  bewerking en samenstelling 

van gekleurde vensters. 

Onder glasschilderwerk is eigenlijk te verstaan, het 

vaardigen van doorschijnende schilderijen die óf samen-

gesteld zijn uit stukken glas van verschillende kleur, óf 

met kleur  geschilderd zijn op glas. e grondstoffen 

daartoe noodig, zijn glas waarvan de geheele massa 

gekleurd is, of waarop naar  behoefte kleuren zijn gebrand. 

t is ongeveer  de definitie die aan Brüno Bucher  is 

ontleend, en die in andere woorden neerkomt op deze: 

de glasschilderkunst is de kunst om uit verschillende 

stukjes glas een schilderij  in mozaiek te vervaardigen, 

of een doorschijnend schilderstuk op een kleurloos glas te 

maken. e werken moeten dan weer  verdeeld 

worden in zulke schilderijen welke uit meerdere enkele 

stukken zijn samengesteld, en die welke uit één glasruit 

bestaan, die uit den aard der  zaak kleiner  zijn en waar-

van de kunst der  bewerking eenigszins gelijk staat aan 

die van het schilderen op porselein. 

e  van vlakke glasplaten geschiedde 

vroeger  volgens twee verschillende methoden. 

e glasblazer  maakte met zijn blaaspijp eerst eene 

soort van flesch, uit welker  cilindervormi g gedeelte — 

nadat dit volgens de richtin g eencr  beschrijvende lij n 

was doorgeknipt — vlak uitgespreid zijnde, de glasplaat 

gesneden werd. Nog in onze dagen maakt men op geheel 

overeenkomstige wijze vensterglas. 

Ook vervaardigde men het volgens dezelfde methode 

waarop de zoogenaamde lensschijven werden gemaakt. 

e werkman vormde namelijk aan het einde der  blaaspijp 

eerst een glasbol of droppel, bracht het ondereinde van 

deze in de vlam, en om dit uit te spreiden draaide hij 

zijn blaaspijp met zeer  groote snelheid rond. r 

verwijderden de randen der  gloeiende glasmassa zich 

meer  en meer  uitmiddelpunti g terwij l de bol zich afplatte, 

en ontstond een concentrisch gestreepte en gegolfde 

schijf, die in het midden ietwat dikker  dan aan de randen 

was en, van de blaaspijp verwijderd, in het midden een 

knop vertoonde. 

Tot in de eerste jaren der  eeuw werden op deze 

laatste wijze in vele duitsche werkplaatsen, groote schij-

ven gemaakt waaruit — natuurlij k buiten het midden-

punt en dus met groot verlies van materiaal — glasplaten 

gesneden werden. n het zuidelijk gedeelte van -

land vindt men dergelijke stukken niet zeldzaam; zij 

zijn te herkennen aan de rozenroode kleur  van het 

glas, toe te schrijven aan de aanwezigheid van mangaan-

zouten. 

t op die wijze vervaardigde glas had groote voor-

deden boven dat, hetwelk volgens de eerst gemelde 

methode was gemaakt, omdat het veel meer  verscheiden-

heid van toon aanbod zoo men wil een gebrek, dat 

echter  in de 12' en iy' eeuw, met groote vaardigheid 

en een eigenaardig natuurlij k kunstgevoel tot ongedwon-

gen deugd verheven werd. n sneed de glasplaten 

toen zoodanig, dat het dunnere gedeelte voor  de licht-

partijen en het dikkere, en dus dieper  gekleurde, voor 

schaduwpartijen kon genomen worden. e nieuwere 

gekleurde glazen, die tengevolge van meer  nauwkeurige 

bewerking een gelijkmatige dikte hebben, bezitten deze 

deugd niet; zij  zijn gladder, gelikter  en doen meer  aan 

machinalen arbeid denken, maar  verliezen door  min-

der spel van kleuren veel aan aantrekkelijkheid . 

e grondstof om glas te kleuren is licht vloeibaar 

loodglas, gemengd met metaaloxiden. e stof moet 

tot poeder  gemalen worden, waarna een bindende vloeistof 

(water, borax en kandij-suiker , vette terpentijn- of lavendel-

olie) toegevoegd wordt; het mengsel wordt vervolgens met 

een penseel op het glas gebracht. e samenstelling van 

dit mengsel moet zoodanig zijn, dat het reeds bij  een 

roodgloeihitte volkomen vloeibaar  is, en na het branden 

natuurlij k de gewenschte doorzichtige kleur  geeft. e 

kleur  regelt zich in sommige gevallen, naar  de meerdere 

of mindere massa der  oxiden, en ook naar  de wijze van 

vermenging, de temperatuur  der  ovens en den tij d welke 

het glas daarin blijft . Oxiden van verschillende metalen 

geven verschillende kleuren; maar  ook een zelfde metaal-

zout kan, onder  afwijkende omstandigheden, verschillende 

kleuren geven.  ijzeroxidul bv. geeft aan het glas 

gewoonlijk een groene kleur; een emailverf uit ijzeroxide 

samengesteld, geeft een purper  roode kleur, die bij  hoogere 

temperaturen tot oranje kan gebracht worden ; een stukje 

zuiver  ijzer  in de kleurlooze glasmassa geworpen, kleurt 

haar  bij  zekeren warmtegraad oranje, bij  nog hoogere 

temperatuur  geel. n hier  vermeld wordt van ijzer-

zouten, heeft bij  gebruik van andere metaalzouten even-

eens plaats, maar  dan in andere schakeeringen. 
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 verschijnselen zou ons te ver  voeren; 

alleen dient nog opgemerkt te worden, tlat onder  som-

mige omstandigheden de kleuren zoo diep van toon 

kunnen worden, dat het glas daardoor  zelfs ondoor-

zichtig wordt, in welk geval men tot de nieuwere methode 

overgaat om door  middel van de blaaspijp eene dunne 

laag gekleurd glas op een ongekleurde  uit te 

spreiden. Op deze wijze heeft men het geheel in zijn 

macht die kleuren te maken welke men noodig heeft. 

r  aan deze minder  moeilijke1 bewerking is het groote 

nadeel verbonden, dat de kleuren welke zij  levert niet 

zoo schoon zijn als die van glas waarvan de geheele 

massa gekleurd is. 

Naar  het voorbeeld der  oudere meesters onderscheidt 

, l° . samengestelde en 2°. eenvoudige 

kleuren. e eerste zijn wit (= A), diep- of donker 

purper  (E), licht purper , smaragd groen (O), turkoi s 

of blauw-groen (U). Eenvoudige kleuren zijn: blauw 

(B), geel . e oude meesters onderscheidden 

nu nog de verschillende nuances der  kleuren als volgt: 

b.v. voor  blauw, B, = gelijk licht, turkoi s blauw, B = 

saphirblauw, B 3 = indigo blauw, enz. 

Tijdens het inbranden mogen de kleuren zich niet 

verspreiden builen de plaats waarop zij  gelegd zijn. 

e gemakkelijker  smeltbaar  het kleurmengsel is, 

hoe spoediger  zal het gekleurde glas verweèren ; het 

eerste mag echter  niet te moeilijk smeltbaar  zijn, om 

geen ongelijk gekleurd glas te verkrijgen . 

 komt er  dus op aan, om aan twee tegenstrijdige 

eischen, in de juiste verhouding te voldoen, iets hetgeen 

zeer  veel oefening en ondervinding vereischt. 

 inbranden geschiedt in moffen, of bij  grootere 

glasplaten in ovens van grooter  omvang; daarbij  moeten 

steeds zoogenaamde proefglazen aanwezig zijn, om op 

een voldoend aantal tijdstippen de stand tier  bewerking — 

de juiste mate van kleur  dus — te kunnen beoordeelen. 

e afkoeling van het glas moet omzichtig en langzaam 

geschieden. 

Van de oudste glasschilderijen moet men zeggen, dat 

zij  niet anders waren dan mozaieken van meer  of minder 

ingewikkelde samenstelling, uit lood in glas gevat, 

vervaardigd. Eerst later  ging men er  toe over  met 

zwarte of bruine dekverf, omtrekken op deze composition 

te schilderen en in te branden ; de looden roeden werden 

daarbij  echter  geenszins uit het oog verloren, daar  men 

steeds trachtte, deze met de aan te geven omtrekken te 

doen samenvallen. Nog later  volgde de methode om 

wit glas met gekleurd te emailleeren, en het email, waar 

zulks noodig was, geheel of gedeeltelijk weder  weg te 

etsen of te slijpen. e jongste manier  is een meer 

volkomen handelwijze; op wit glas wordt met een verf 

geschilderd die, ingebrand zijnde, de gewenschte kleur 

geeft. 

Bij  van meer  aard, 

b.v. bij  kerkvensters, ziet men niet zelden, dat gebruik 

 is van al tleze methoden in een zelfde kunst-

werk. Zoo is dan de  uit een

mozaiek samengesteld, de kleedij  en de ornamenten 

uit grootere stukken glas waarop, met zwart, schaduwen 

zijn aangegeven voor  plooien enz., en indien de stijl van 

het werk er  zich niet tegen verzet zijn de vleeschpartijen 

met email geschilderd. 

Voor de samenstelling van het venster  staan drie 

soorten van glas ten dienste; kleurloos, geheel gekleurd, 

en aan eene zijde — dus met een dunne laag - — 

gekleurd glas. t  wordt verkregen doordien 

de glasblazer  het aan 't einde van zijn blaaspijp vast-

gehechte glas in eene gekleurde massa doopt, welke 

zich geleidelijk over  de oppervlakte van de ongekleurde 

verspreidt n is soms genoodzaakt van glas, op der-

gelijke wijze vervaardigd, gebruik te maken, daar  waar 

eene door  en door  gekleurde glassoort eene te donkere 

kleur  zou geven, zooals meermalen bij  rood voorkomt, 

dat bij  eenigszins grootere glasdikte bijna zwart wordt. 

Een dunnere laag op een witten grond kan evenwel 

het verlangde effekt teweeg brengen. 

e noodige omtrekken en schaduwen worden op de 

naar  binnen gerichte zijde van de glasplaat aangebracht 

en enkele malen, wanneer  namelijk het effekt zeergroot 

moet zijn, ook op de buitenzijde, zooals veelal op gri -

sailles uit de 15e en de 16e eeuw. t metaalachtige 

goudgeel was altij d op de buiten —, de overige kleuren 

op de binnenzijde aangebracht. Een volkomen gladde 

glassoort is niet geschikt om er  kleur  op aan te brengen, 

vooral niet wanneer  men genoodzaakt is dit tweemalen 

op een zelfde plaats te doen en de glasplaat tamelijk 

groot van omvang is. e tweede bewerking zou dan 

aan de eerste schaden. Om die reden dan ook maken 

velen de glasplaten eerst ruw. s men genoodzaakt 

meer  dan eenmaal met het penseel op dezelfde plaats 

te werken, dan is er  nog een afdoend middel om te 

voorkomen dat de eerst opgebrachte kleur  niet bedorven 

wordt. n heeft slechts zorg te dragen om, indien 

men voor  de eerste kleur  de met olie aangemengde 

verf gebruikt heeft, daarna verf te nemen welke met 

water  is gemengd, daarbij  moet het met olieverf ge-

schilderde glas in den oven, liever  dan aan de lucht 

gedroogd worden, daar  in het eerste geval de teekening  — 

zoo noodig —  met meer  gemak kan weggewasschen 

worden. 1 letzelfde kan verkregen worden door  achter-

eenvolgens van verschillende bindmiddelen voor  de 

verfstoffen gebruik te maken, of wel door  het kleuren-

mengsel beurtelings aan weerszijden van het glas te 

brengen. Ook handelt men somwijlen als volgt: de verf 

wordt, daar  waar  licht of halfschaduwen moeten ontstaan, 

vóór het inbranden zoover  als noodig weggestreken, 

terwij l retouche na de eerste branding kan geschieden. 

e behandeling der  verfsoorten met de verschillende 

bindmiddelen, eene zaak die in alle opzichten eene nauw-

gezette aandacht van den kunstenaar  verdient, heeft terecht 

 in tien laatsten tij d al meer  en meer  tie aandacht 

tot zich getrokken, vooral bij  het teekenen, kleuren en 

encaustisch retoucheeren der  op glas overgebrachte 

photografische reproductie van tie omtrekken van figuren, 
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zooals dit in de werkplaatsen van . . Oidtmann 

geschiedt. 

s het glas hetwelk beschilderd moet worden geheel 

doorzichtig, dan wordt het ontwerp der  beschildering, 

de karton, er  onder  gelegd en men brengt met Oost-

e inkt de omtrekken op het glas over  ; is echter 

het glas te ondoorzichtig voor  deze bewerking, dan wordt 

dc doorgeprikte teekening er  op gelegd en met stofkool 

of dergelijk ander  poeder  overgebracht. Eene nieuwe 

methode maakt het mogelijk dc teekening met alle half-

tinten langs photografischen weg op het glas te hechten. 

j  het schilderen plaatst de kunstenaar  zijn glazen-

paneel tusschen zich en het ruim toevloeiend daglicht, 

getemperd door  matglas, terwij l velen het licht om 

het eigenlijke onderwerp afsluiten. 

e oude glasschilders teekenden op dc kartons vol-

strekt geen details der  latere beschildering, hoogstens 

eenige belangrijke lijnen, b.V. voor  oogen, neus, mond 

enz. van het beeld, en treffende plooien der  klcedij. 

p werd het bonte mozaiek voorloopig in elkander 

gezet en bij  doorvallend licht teekende dc kunstenaar  er 

met zwarte of bruine smeltvcrf, schaduwen en verdere 

details op af, spaarzaam maar  krachtig.  is duidelijk 

te zien dat deze beschildering uit de hand en niet met 

schabionen geschiedde, zelfs niet bij  herhaaldelijk terug-

keerende ornamenten, zooals die der  patronen van ge-

weven .stoffen, in welk geval onze hedendaagsche glas-

schilders tot schabionen werk en steendruk op glas hunne 

toevlucht nemen. t oude werk draagt daarom veel 

meer  een stempel van originaliteit . 

b het schilderstuk gereed, dan worden de kleuren in 

een oven. en bij  roodgloeihitte ingebrand. Zelden is 

echter  eenmaal branden voldoende, daar  vele kleuren 

door  de hitte aan kracht verliezen. r  daar  andere 

kleuren tloor  meer  dan een achtereenvolgend branden, 

andere tinten verkrijgen of zelfs soms met een nevel-

achtige laag bedekt worden, is het van het grootste 

belang op zoodanige wijze te werken, dat niet meer  dan 

eenmaal ingebrand behoeft te worden. e kunstenaar 

behoort hier  zeer  nauwkeurig met tic praktische eischen 

te rade te gaan. n sommige werkplaatsen worden 

eerst de kleuren ingebrand, waarbij  de grootste hitte 

noodig is, en dan die welke slechts geringe hitte ver-

dragen kunnen, mits tloor  een tweede inbrandingsproces 

de eerste kleuren niet waasachtig kunnen worden. 

e afgewerkte stukken glas worden nu op tic kartons 

gelegd en, voor  zooverre dit nog niet geschied is, 

volgens de op de teekening ot het glas aangegeven 

omtrekken op de gewenschte grootte gesneden. e 

altlus verkregen stukken worden dan op een zware 

tafel niet houten blad gelegd, en door  middel van de 

bekende lootlen roeden, waarvan de doorsnede tien vorm 

van een dubbele T heeft, aan elkaar  verbonden. Telkens 

wanneer  een stuk — of meerdere zoo deze even breed 

zijn en in eene recht doorloopende roede vatten - aan 

de overige verbonden moeten worden, slaat de werkman 

langs de laatst aangelegde roede een spijker  in de tafel na de 

vereenigde stukken met een houten hamertje en lineaal 

dicht tegen elkander  geklopt te hebben, cn houdt daar-

door  het geheel bij  elkaar. t spreekt van zelve dat 

op tal van plaatsen, daar  waar  de looden roeden elkander 

kruisen, deze aan elkander  vast gesoldeerd moeten 

worden, waaruit volgt, dat de duurzaamheid van een 

venster  zeer  afhankelijk is van de indeeling dezer  roeden, 

en de kunstenaar  bij  het ontwerpen ook daarop moet 

letten. Bovendien heeft hij  acht te geven op eene andere 

versterking van het raam, die onontbeerlijk is, vooral 

bij  grootere stukken, namelijk de ijzeren versterkings-

roedcn die bij  elk soliede werk aanwezig moeten zijn. 

Ook deze moeten in verband met dc teekening worden 

gesteld, en zooveel mogelijk met omtrekken samenvallen. 

t de compositie van het onderwerp zich geheel moet 

richten naar  het ijzeren raamwerk, is een te overdreven 

eisch; dat er  wel degelijk op gelet moet worden, na-

tuurlijk . j  vensters, waarin medaillons, zijn deze in 

elk geval afhankelijk van de ijzeren dwarsroeden. 

1 t geheim van de groote originalitei t der  eerste kunst-

werken ligt in het strenge vasthouden aan de bovenge-

noemde regels, waardoor  het ontwerp met de constructie 

samengaat. 

Omdat menigmaal tic enkele stukken glas zoo groot 

moeten worden, tlat er  onoverkomelijke hinderpalen 

zouden ontstaan voor  het branden, heeft men van klei-

nere stukken gebruik moeten maken, tevens om dwars-

verbindingen tusschen dc looden roeden te verkrijgen . 

Juist in de E en r eeuw heeft men deze nood tot 

deugd weten te maken, en elk kunstwerk dat in tien 

waren zin hiervan blijken draagt, wint aan — soms 

naieve maar  daarom niet minder  aantrekkelijk e cn te 

waartleeren originaliteit . 

Op het einde tier  eeuw was steenen maaswerk 

nog bijna onbekend, r  dc grootte van de ramen 

kwam men echter  in tic noodzakelijkheid van eene of 

andere steungevende constructie voor  hel glas, en nam 

zijn toevlucht tot een tralie- of netwerk van gesmeed 

ijzer, tlat aanvankelijk eenvoudig uit vertikale en horizon-

tale roeden bestond, soms kunstig in- en tloor  elkaar 

gesmeed, maar  tlat al spoetlig volgens tie aanwijzingen 

van tien kunstenaar  vee) ingewikkelder  werd, daar  het 

 het ware een onderdeel ging uitmaken van zijn 

ontwerp. 

 17. 

Bijgaande lig. 

17 is eene af-

beelding van de 

g der 
ijzeren n 
in een venstcr-

t der  Notrc-

e te , 
een gebouw 

hetwelk dagtee-

kent uit de eer-

ste helft der  1

eeuw. Tusschen 

de roeden zijn mozaiek medaillons in veelkleurig glas 

aangebracht. 

e onderlinge verbindingen zijn hoogst eenvoudig en 

laten het toe, dat de samenstellende deelen met gemak 

uit elkander  genomen kunnen worden, en zoo noodig 

stuk voor  stuk hersteld. n figuur  18 zijn enkele van 

die verbindingen dui-

fcjö delijk afgebeeld. c 

If  -ï*  onderling dooreen ge-

vlochten deelen zijn 

meestal . breed en 

. Aan de bui-

tenzijden van de hoofd-

roeden bevinden zich 

de oogen waarin de uit-

einden der  nevenroe-

den vatten. e tappen, 

welke dienen om er  het 

in lood gevatte glas in te bevestigen zijn aan tic binnen-

zijde der  ijzeren stangen aangebracht. Zulk e tappen waren 

van een oog voorzien waarin een krom gebogen ijzeren 

wig paste die de looden roeden van het glasraam opgeslo-

ten hield. 

e ijzeren raamwerken werden van af het mili -

cien van de U eeuw verdrongen door  het steenen maas-

werk, dat aanvankelijk, zooals in dc S"  Chapelle, weder 

met ijzeren maaswerk werd opgevuld. (Zie fig. 16.) 

Zooals vroeger  reeds gezegd werd, gaven de ijzeren 

roeden de omtrekken aan, of de hoofdverdeeling van 

het ontwerp; en dit was in hoofdzaak het geval bij  ven-

sters die slechts uit mozaiek, — transparante nabootsingen 

van geweven stoffen — bestonden. Ter  weerszijden van 

het ijzerwerk werden in het glas witte randen gehouden, 

die de duitlelijkhei d der  constructie van het samenstel 

niet weinig verhoogden cn in groote mate op tien voor-

grond stelden, tlat constructie en versiering onderling 

samenwerkten. liet geheel droeg in zulk geval het karak-

ter  van een kunstwerk, samengesteld geheel overeenkom-

stig de middelen die ten dienste stonden. 

Sinds de 14° eeuw worden in het meer  tot onwikkeling 

gekomen steenen maaswerk, slechts horizontale en verti-

kale ijzeren roeden gebruikt. e oorzaak hiervan ligt 

tevens in de omstandigheid, dat sedert dien tijd , behalve 

van de vroeger  batist uitsluitend gebruikelijk e medaillons, 

grootere figuren in zwang kwamen. t einde der

eeuw bracht ze reeds mede. Ook is het niet onmogelijk 

dat juist van grootere figuren gebruik werd gemaakt, 

omdat de gelegenheid er  gunstig voor  was, nu de 

grootere velden niet meer  herhaaldelijk verbroken be-

hoefden te worden door  tusschenroeden. d 

werd eveneens de verdeeling der  lootlen roeden van 

dien aard, dat de kunstenaar  er  zich weinig meer  door 

gebonden achtte. e constructie en het ontwerp der 

versiering gaan langs uiteenloopende wegen, niet meer 

broederlij k hand aan hand. Composition uit onze dagen 

getuigen soms van grootere afwijkingen cn men ziet niet 

zelden ijzeren roetien zoodanig geplaatst, dwars over  een 

onderdeel dat vri j  behoorde te zijn, alsof men het er 

op toegelegd had ze zoo hinderlij k mogelijk te maken. 

Alvorens deze aanteekeningen over  de constructie en 

bewerking te besluiten is het wellicht van eenig belang 

te wijzen op een kunstgreep die men in sommige gevallen 

aanwendt om het venster  een uiterlij k van hoogen ouder-

dom te geven, en die haar  ontstaan te danken heeft aan 

de onderstelling van velen, dat de schoone kleuren van 

de oude glasschilderwerken meerendeels te danken zijn 

aan den tand des tijds. 

Velen beweeren namelijk, dat de fraaie voorbeelden 

die uit lang vervlogen tijden tot ons gekomen zijn, bij 

hun geboorte even schril van kleur  waren als menig 

fabrikaat van den tegenwoordige!! tij d cn tlat het eigen-

lij k het huidje van verweerd glas aan tie oppervlakten 

is die de kleuren tot volle schoonheid brengt. e bewee-
rin g is gevaarlijk. e bloeiperiode der  glasschilderkunst 

heeft bewezen genoeg mannen van ontwikkelden kunstzin 

en smaak te hebben gehad,  schoone kleuren te kiezen ; 

en dat zij  op den tand des tijd s gerekend zouden hebben 

is nog gevaarlijker  veronderstelling c rangschikking 

tier  kleuren in de goede oude werken is een bewijs, dat 

tic oude meesters de onderlinge werking der kleuren zee
goed kenden en in de goede rangschikking en tic tegen-

over  elkander  geplaatste hoeveelheden van deze, de har-

monie en dc waarde van hun kunstwerk zochten; zij 

lieten niets aan andere machten over  dan aan die van 

hun eigen talent. Waar zij  een schril effekt meenden 
te zien, hebben zij  zelve dit weten te dempen, en wel 

door  sgraffeering met dekkende smeltverf. Veelal stelden 

zij  de achtergronden samen uit helder  gekleurd en sterk 

licht doorlatend glas; de kleuren die in het beeldwerk 

vooi kwamen en die ornamenten welke een gedeelte der 

compositie uitmaakten, werden in tegendeel gedeeltelijk 

getemperd door  rechtlijnig e artceeringen, een wijze van 

werken die thans niet genoeg meer  in acht genomen 

wortlt ; zij  deed tie waarde tier  kleuren eerst tot het 

juiste recht komen. 

t moet evenwel toegegeven worden, dat in enkele 

gevallen een waas van ouderdom niet schaadt, maar  dan 

zijn tleze met den vinger  aan te wijzen. 

n plaats van grondig te bestudeeren hoe tie otitic 

meesters kleurclïckten van verwonderlijk e schoonheid te 

voorschijn wisten te roepen, maakt menigfabriekant van 

thans, soms op kunstmatige wijze zijn nieuwe glazen oud. 

 )at men echter  geen glasschilder  van beroep behoeft te 

zijn om nieuw werk van oud te onderscheiden, zal wel geen 

betoog noodig hebben. t streven  door  het aanwen-

den van vuil , zulk een schijn van ouderdom aan het glas te 

geven is een barbaarsch mitldel, echter  voldingend bewij-

zende, dat hij  die het aanwendt geenszins in staat is te 

begrijpen wat voor  hem gemaakt is. t dient zoo hier 

als elders wel het geval te zijn. Waarlijk , het denkbeeld 

is meer  dan belachlijk, om in een glasschilderstuk, het-

welk juist door  helderheid van kleur  cn grootte, en vol-

maakte transparantheid, effekt moet maken, onderlinge 

harmonie te zoeken tloor  aan enkele dezer  kleuren dc 

helderheid te ontnemen 



r  reeds in de c eeuw hebben sommige glasschil-

ders getracht om een ander  aanzien aan hun werken te 

geven, door  er  een dun laagje bruine kit over  te brengen. 

Zi j  deden dit echter  eerst nadat het venster  gesteld was 

ter  plaatse waar  het behoorde, en het bewezen was dat 

ook zonder  dit laagje het kleurenspel geen gebreken 

had ; zij  beweerden het slechts te doen, omdat de harmo-

nische ineensmelting der  kleuren daardoor  bevorderd 

werd. e verandering door  deze kit teweeg gebracht, 

is bij  onderzoek van vele oude glazen gebleken zeer 

gering te zijn. 

Van meer  belang is hetgeen men elders kan waarnemen, 

bijvoorbeeld bij  verschillende vensters uit de kathedralen 

van le , Chartre, de abdijkerken van Vendóme, 

Angers, St. s en vele andere. r  zijn, behalve 

de achtergronden, bijna alle onderdeden der  beelden en 

hunne kleedij, met een dun laagje van snieltzwart over-

trokken, dat, waar  de kunstenaar  zulks noodig achtte, 

wederom weggenomen is met de radecrnaald. r 

deze bewerking heeft men eerstens, aan elke kleur  hare 

waarde op zich zelve verzekerd, en dan vervolgens haar 

die toon in het geheele kleuren-concert aangewezen die 

door  den ontwerper  haar  toegedacht was tegenover  andere 

schakeeringen. 

e bewerking mag men echter  geenszins gelijk stellen 

met de hier  boven veroordeelde. 

Wi j  stellen ons voor, de verdeeling der  kleuren bij 

de oude glasschilderwerken in een volgenden jaargang 

van dit Tijdschrif t te behandelen. 

. 
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e bij de e e : Se m e A v a n t Ü, 

L a e en e . 

Sous-terrein. 

- en doomt. 

 Woning van den concierge. 

. 

 Waschkeuken. 

 Service kamer. 

6a. en 6b. . n Sempre Avanti! , voor  den 

concierge.) 

 Bierkelder. 

 Wijnkelder . 

 Provisie kelder. 

 Pakkamer. n la Brique, binnenplaats ) 

9. Bergplaats voor  pakkisten. 

r 

. Calorifère. 

 Bergplaats voor  brandstoffen. 

 Privaten, enz. 

 Vestibule. 

 Corridor . 

Eerste Verdieping. 

 Vestibule. 

2. Garde-robe. 

 Spreekkamer. 

 en  Tentoonstellingszalen voor  tee-

keningen en kunstvoorwerpen. 

 en  Tentoonstellingszalen voor  bouw-

materialen. 

8. Bureau. 

9. . 

 Privaten. 

 Corridor . 

. 

Tussclien Verdieping. 

1 . Woning voor  den Secretaris. 

 Garde-robe 

 Corridor . 

4. Bibliotheek. 

 Teekenkamer. 

 en s voor  teekenaars. 

 Privaten. 

n voor  de woning van den Secretaris. 

9. Provisiekamer voor  de woning van den Secretaris. 

 Beschikbare vertrekken. 

11. Orchest. 

Tweede Verdieping. 

 Vestibule. 

 Feestzaal, tevens danszaal. 

3. Conversatiezaal. 

, koffiekamer. 

 Service kamer. 

 en  Vertrekken, beschikbaar  ter 

verhuring. 

 Bestuurskamer 

8. Bureau van den Secretaris. 

9. Bibliotheek. 

. 

. Teekenkamer. 

 Privaten. 

13. Garde-robes. 

 Corridor . 

 Biljartkame r 
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